ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ДОКЛАД
От дейността по отваряне на офертите за участие в процедура
по реда на чл.90 и следващи от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изграждане и доизграждане на улица и зона за паркиране в кв.53 и кв.53а, уличен
водопровод, улична канализация, улично осветление и реконструкция на съществуващ
кабел 20кV” с цел въвеждане в експлоатация на обект„ Изграждане на улица и зона за
паркиране в кв53 и кв.53а по план на гр.Созопол”,открита с Решение ОП-007-00568 от
20.02.2015 на Кмет на Община Созопол
На 06.03.2015г., в заседателна зала на Община Созопол, на основание чл.92а, ал.2
от ЗОП и в изпълнение на Заповед № 8- Z-266 от 06.03.2015 год. на кмета на общината се
събра комисия в състав:
1. Председател: Христо Христов- инженер „Транспортно строителство”,директор
дирекция „УТКИПЕ” на Община Созопол
2. Член: Галина Георгиева- юрист, отдел „ПНОУС”
3. Член : Ивайло Костов – архитект, ст.специалист „ИП”
На основание чл.92а, ал.1, ал.2 от ЗОП и в съотвествие с изискванията на възложителя
се проведе договаряне с поканеният участник в процедурата . В определеният в поканата
дата и час се яви поканеният кандидат-"Евробилдинг инженеринг”ООД”, представляван
от Мартин Дяков, в качеството управител.
Направеното предложение и постигнатите договорености с участника са отразени в
протокол, подписан от представляващия участницика. Към предложението бяха
приложени всички изискуеми приложения и документи.
В резултат от разглеждането на техническото и ценовото предложение, резултата е
както следва
"Евробилдинг инженеринг”ООД” предлага »Цена на изпълнение» , от 259 528.70 лв.без
ДДС , която съответства на прогнозната;
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В резултат на което Комисията , на основание чл.92а,ал.5,т.2 от ЗОП ,Комисията
като взе предвид, че представените от участника оферта и документи отговарят на
изискванията на Възложителя, както и постигнатото съгласие по отношение на проекта
на договор, Комисията предлага да бъде сключен договор за изпълнение на настоящата
обществена поръчка с

„Евробилдинг Инженеринг” ООД, със седалище и адрес на

управление: гр.София, ул.”Гоце Делчев”№105,

ЕИК

147003260, представлявано от

Мартин Дяков.
Комисията приключи своята работа със съставянето и подписването на настоящия
доклад .
Настоящият доклад, съставен на 06.03.2015г. и цялата документация в процедурата се
предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.
Приложение:Протокол от постигнатите договорености.
Председател : инж. Христо Христов

-п

(трите имена и подпис)

Членове : 1. Галина Георгиева - п
2. арх.Ивайло Костов-п

Възложител: п.п.
( Панайот Рейзи- Кмет на Община Созопол)
06.03/2015 г.
(дата на получаване )
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