ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 824 243 Факс: (086) 823 343
E-mail: mayor@silistra.bg

Утвърдил: ________/п/________
инж. Емил Гойчев
За Кмет на община Силистра
на основание Заповед № ЗК –
1501/18.09.2015г.
Дата:29.09.2015г.
ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1457 от 11.09.2015 г. на Кмета на
община Силистра д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез Денка Димитрова Михайлова За Кмет
на община Силистра на основание Заповед № ЗК – 1447/09.09.2015 г., за получаване,
разглеждане и оценка на получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане,
чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на
обект „Изграждане и ремонт на улица ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с
идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по
КК и КР на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“ – гр. Силистра“.
На 24.09.2015г. комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1457 от 11.09.2015 г., се събра на
публично заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на
Община Силистра да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка за
възлагане, чрез публична покана с предмет „Упражняване на строителен надзор при
изпълнението на обект „Изграждане и ремонт на улица ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в
поземлени имоти с идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50
и 00895.506.70 по КК и КР на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“ – гр. Силистра“.
Определените с горепосочената заповед членове на комисията в състав:
1. Валерий Петров Недев - юрисконсулт при Община Силистра;
2. арх. Марин Ганчев Неделчев – старши експерт „Благоустрояване и опазване
културното наследство и градската среда” в Община Силистра;
3. инж. Теодора Любомирова Петрова – началник отдел „Благоустрояване, строителство
и контрол”;
При отсъствие на някои от горепосочените лица, същите да се заместят от:
1. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт при Община Силистра;
2. инж. Весела Димитрова Тодорова – началник отдел „Инвестиционно проектиране и
околна среда“
3. арх. Антонина Димитрова Огнева – главен архитект на община Силистра;
Срок за работа на комисията – 90 (деветдесет) календарни дни.
Съгласно условията на глава осма „а“ от ЗОП, поканата ведно с цялата документация за
участие в обществената поръчка бе публикувана и достъпна на интернет адреса /профил на
купувача/ на община Силистра www.silistra.bg /OP. В срока обявен с публичната покана с ID
9045867 е постъпила оферта от следният участник:
„Домремонтстрой- 99” ЕООД, гр. Силистра с №Вх. К- 7533 от 23.09.2015г. в 14:41 ч.;
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В залата не присъства представител на участника или представители на средствата за
масово осведомяване или други лица при отварянето на офертите.
Комисията в основния си състав започна работа в 14:00 часа.
Г-н В. Недев изчете гласно Заповед № ЗК- 1457 от 11.09.2015г. на Кмета на община
Силистра, чрез Денка Михайлова За Кмет на община Силистра на основание Заповед № ЗК –
1447/09.09.2015г., за работа на комисията и регистрираните за участие оферти. Всички членове
на комисията попълниха Декларация по чл.101 г, ал. 2 за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2-4 от
ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата и нейното разглеждане.
Офертата е подадена за участие в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно
изискванията на Възложителя. Г-н В. Недев отвори офертата и оповести документите, които се
съдържат в нея. Комисията разгледа по същество документите приложени в офертата и
констатира, че всички документи са налични и в съответствие с изискванията на Възложителя.
Участникът се допуска до оценка на направените предложения за изпълнение на обществената
поръчка.
В своята оферта участника предлага следното:
1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ календарни дни;
2. Срок за осъществяване на строителният надзор от датата на започване на изпълнението
на СМР до приемане на обекта;
3. Предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката в размер на 3 100 лв. /три хиляди
и сто лева/ без ДДС, или 3 720 лв. /три хиляди седемстотин и двадесет/ с включен ДДС.
След като разгледа по същество приложените документи, комисията констатира, че офертата е
изготвена и представена съгласно разпоредбата на чл.101в, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и изискванията на
Възложителя. Няма липсващи документи или документи с открито несъответствие.
Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител
на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на
обект „Изграждане и ремонт на улица ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с
идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по КК
и КР на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“ – гр. Силистра“, участника „Домремонтстрой99“ ЕООД, гр. Силистра.
Комисията приключи своята работа в 14:30 часа на същия ден.
Настоящият протокол е съставен на 25.09.2015г. и предаден на Възложителя заедно с
цялата документация по обществената поръчка.
Членове на комисията:
1.

Валерий Недев

________ заличена информация на осн. Чл.2 ЗЗЛД

2.

арх. Марин Неделчев

________ заличена информация на осн. Чл.2 ЗЗЛД

3.

инж. Теодора Петрова ________ заличена информация на осн. Чл.2 ЗЗЛД
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