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за определяне на изпълнител
№ ЗК-1342/18.09.2020 г.

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП и чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с мое
Решение за откриване на процедура № ЗК-855 от 09.06.2020 г. в обществена поръчка за
строителство, провеждана чрез открита процедура по чл.73, ал.1 от ЗОП и чл.18, ал.1,
т.1 от ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт в
трансгранична зона Наводари - Силистра“, проектен код ROBG-432 финансиран по
Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020
По обособени позиции
ОП 1 – Система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния
транспорт“, град Силистра
ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с
електрозадвижване,
с прогнозна стойност 2 219 362,32 лв лева (Два милиона двеста и деветнадесет хиляди
триста шестдесет и два лева и 32 ст.) без ДДС, в качеството ми Възложител по
смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, взех следното
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1.
Утвърждавам доклад от 18.09.2020 г. за резултатите от работата на комисия,
определена с моя Заповед ЗК-1059/16.07.2020 г.
2.

Одобрявам документите, свързани с провеждане на процедурата.

3.

Определям изпълнител по договор за обществена поръчка, както следва:
3.1.ОП 1 – Система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния
транспорт“, град Силистра - Ай Ти Ди Груп ЕООД. Подизпълнители и дял от
договора за обществена поръчка, който те ще изпълняват: няма
3.2.ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с
електрозадвижване - Креал - 21 ЕООД. Подизпълнители и дял от договора за
обществена поръчка, който те ще изпълняват: няма

4.

В настоящата обществена поръчка няма отстранени участници

5.
Установени конфликти на интереси по отношение на участници в процедурата:
не са установени.
6.
Настоящото решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от
издаването му.
7.
В деня на изпращане на решението до участниците, решението, протоколите и
доклада на комисията, да се публикуват в профила на купувача.
8.
Връзка към електронна преписка на Открита процедура / №ОТПР-2020-004 / 0906-2020 г. в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателния
доклад на комисията: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=552.
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9.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в
сроковете по чл.197, ал.1, т.7, буква „а” от ЗОП.

Възложител:
/п/
Д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра

/п/  ٭Данните са заличени на основание чл. 37 от ЗОП във вр. с Регламент(ЕС) 2016/679
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