ДО
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ИНЖ. ЕМИЛ ГОЙЧЕВ
В.И.Д КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
на основание Решение № 1543/24.09.2015г.
на общински съвет Силистра
ДОКЛАД
На основание чл.92а, ал. 5 от ЗОП за дейността на комисията назначена със Заповед № ЗК1743 от 02.11.2015 год., за провеждане на процедура по договаряне без обявление за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СРР по улични платна с.
Калипетрово, с. Айдемир и гр. Силистра”, открита с Решение № ЗК- 1701 от 22.10.2015г.
комисия в състав:
Председател: инж. Йорданка Стоянова Чамурджиева- Добрева – Директор дирекция
„Устройство на територията“;
Членове: 1. Валерий Петров Недев- Юрисконсулт при Община Силистра;
2.Анелия Петрова Василева – Началник отдел „Счетоводство и контрол“ и главен
счетоводител;
3. Пламен Стоянов Петров – Главен специалист „ Строителство и контрол”;
4. Галин Георгиев Пенев – Младши експерт „Благоустрояване и контрол“;
УВАЖАЕМИ Г-Н ГОЙЧЕВ,
Днес 05.11.2015г., комисията назначена с Ваша Заповед № ЗК-1743/02.11.2015г.
приключи работата си по провеждането на договаряне без обявление за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Извършване на СРР по улични платна с. Калипетрово, с.
Айдемир и гр. Силистра”.
На основание чл. 92 от Закона за обществените поръчки беше изпратена покана за
участие в процедурата на договаряне без обявление до „Пътстроймонтаж“ ООД, гр. Силистра.
Комисията констатира, че в определеният с поканата срок е постъпила оферта от поканеният
участник с № Вх К – 8797/30.10.2015г.
На 03.11.2015г. от 14:00 часа комисията се събра за да разгледа постъпилата оферта за
изпълнение на обществената поръчка и да проведе договаряне с участника.
За провеждане на договарянето в залата присъства представител на участника „Път
строймонтаж” ООД, гр. Силистра, а именно инж. Димо Мирчев – управител на дружеството.
Председателят на комисията отвори офертата, след което предостави на г-н Валерий
Недев документите за проверка на съответствието с предварително обявените условия на
Възложителя.
Г-н Недев установи, че участника „Пътстроймонтаж” ООД, е представил всички
изискуеми документи, съгласно поканата за участие в процедурата и оповести предложенията
на участника, както следва:
Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ календарни дни;
Гаранционен срок – 2 /две/ години, съгласно наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти;
Срок за изпълнение – 7 /седем/ дни;
Предлагана цена – 86 545.91 лв./осемдесет и шест хиляди петстотин четиридесет и
пет лева и деветдесет и една стотинка/ без ДДС, 20% ДДС в размер на 17 309.18лв.
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/седемнадесет хиляди триста и девет лева и осемнадесет стотинки/ или общо в размер на
103 855.09 лв. /сто и три хиляди осемстотин петдесет и пет лева и девет стотинки/ с
включен ДДС.
Единичните цени за изпълнение на СМР/СРР са формирани при следните параметри:
Часова ставка – 4лв./час;
Допълнителни разходи върху труд- 100%;
Допълнителни разходи върху механизацията – 50%;
Доставно- складови разходи – 8%;
Печалба- 10%;
Комисията констатира, че участника е представил за всеки един обект подробна
Количествено – стойностна сметка и анализи за образуване на единичните цени на видовете
строително ремонтни работи.
След като се запознаха с приложените в офертата за участие документи и констатираха
редовността и наличието им, както и че отговарят на минималните условия за допустимост,
членовете на комисията преминаха към договаряне на условията на проекта на договора във
връзка с направените предложения на поканеният участник.
Предложено бе от страна на комисията, участника да намали единичните цени по
отделните дейности и съответно предложената обща цена.
Инж. Мирчев препотвърди направените предложения без отклонение на така
зададените в тях стойности.
Участникът прие останалите клаузи по проекта на договора и по тях договаряне не се
извърши.
С гореизложеното, комисията и лицето представляващо участника договориха
условията на договора, предмет на настоящата процедура.
Изготвен беше протокол, който беше подписан от членовете на комисията и участника,
който е неразделна част от настоящият доклад.
Поради факта, че в процедурата е поканен един участник и същият отговаря на
обявените условия и е представил всички изискуеми документи комисията предлага да се
сключи договор с него.
Договарянето с участника приключи в 15:00 часа на 03.11.2015г.
Неразделна част от настоящият доклад е протокола, отразяващ договарянето с участника.
Настоящият доклад, съставен на 04.11.2015г., и цялата документация от процедурата се
предава на възложителя за вземане на решение, съгласно чл.92а, ал.6 от ЗОП.
Председател: инж. Йорданка Стоянова Чамурджиева – Добрева _____/п/______
Членове: 1. Валерий Петров Недев

________/п/______

2.Анелия Петрова Василева

_________/п/_____

3. Пламен Стоянов Петров

___________/п/___

4. Галин Георгиев Пенев

____________/п/__

Настоящият доклад, ведно с цялата документация по процедурата на договаряне без
обявление, е предаден на възложителя на 05.11.2015год.
Получил доклада
и документацията към него: /п/
ИНЖ. ЕМИЛ ГОЙЧЕВ
В.и.д. Кмет на Община Силистра
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на осн. Решение № 1543/24.09.2015г. на Обс- Силистра
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