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РЕШЕНИЕ
№ЗК - 1956 от 03.12.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП за избор на изпълнител в
обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали по проект
„Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш –
Силистра” /“Improving of transport infrastructure in Calarasi – Silistra cross border
area by rehabilitating the roads in Independenta Commune and Silistra
Municipality”/ № 2(4i)-1.1-5 MIS- ETC Code: 312 по обособени позиции, открита с
Решение № ЗК-1734 от 29.10.2015 г., съгласно отразени резултати в протоколи №
1 и № 2 от проведени заседания на комисия, назначена със Заповед №ЗК1929/27.11.2015 г.на Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов
ОБЯВЯВАМ следното класиране:
Участник

Място в
класирането

СМАРТ БИЗНЕС
КЪМПАНИ ЕООД

І

Обособена позиция
Обособена позиция № 1 Доставка на стоки,
включени в списъка по чл. 30 от Закона за
интеграция на хората с увреждания.
Поръчката е предназначена за изпълнение от
специализирани предприятия или кооперации
на хора с увреждания

www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

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

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

За Изпълнител на обществена поръчка с предмет: Ремонтни дейности за
нуждите на социалните заведения по обособени позиции
ОПРЕДЕЛЯМ:
Обособена позиция № 1 Доставка на стоки, включени в
списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с
увреждания.
Поръчката
е
предназначена
за
изпълнение от специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания

СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ
ЕООД

Настоящото решение се изпраща до участниците при спазване разпоредбата
на чл. 73, ал. 3 то ЗОП и се публикува в профила на купувача, при спазване
разпоредбата на чл. 73, ал. 4 от ЗОП.
Срок за обжалване на настоящото решение - съгласно чл. 120 от ЗОП.

Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед № ЗК-1930/27.11.2015 г.

Съгласувал:
Валерий Недев, Юрисконсулт
Изготвил:
Ирина Николова, Ст. експерт „Обществени поръчки”
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