ПРОТОКОЛ
От дейността на комисията назначена с Заповед № 430 / 26.10.2015г. на Вр.И.Д. Кмет на
община Годеч за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет : „Доставка на твърди горива за отопление /дърва и пелети / за нуждите на
Общинска администрация-Годеч, ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч за отоплителен сезон
2015г./2016г. ”, обявена чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП,
Днес 26.10.2015г. в изпълнение на Заповед № 430 / 26.10.2015г. на Вр.И.Д. Кмет на
община Годеч, Комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка обявена чрез
публична покана, в състав:
Председател : инж. Ангел Радков Ангелов – началник отдел „ ТУЕ” – инженер „ГФК”;
Членове:
1. Анелия Арахангелова Илкова – Асенова – юрист;
2. Антоанета Георгиева Борисова – гл. счетоводител ;
Резервни членове на комисията:
1. Цветомира Николаева Сергиева – финансов контрольор- икономист;
2. Ани Йорданова Аспарухова- ст.експерт „Просвета култура и вероизповедания ;
Комисията започна работа на 26.10.2015г., в 11:00 часа, в сградата на общинска
администрация гр.Годеч, ет.2 – заседателна зала в пълен състав.
Председателят на Комисията обяви заповедта на Възложителя за назначаване на
Комисия за провеждане на процедурата и съобщи пред членовете на Комисията, че в
обявения срок – 16:00 на 23.10.2015г., съгласно входящия регистър на подалите оферти за
участие, са подадени 2/две/ оферти за участие в настоящата процедура от следните
участници:
1. „ЕВРО СА”ЕООД с адрес: град Сливница, п.к. 2200, ул.”Хан Аспарух” №74
с вх.№69.00-233 от 23.10.2015г. – 09,14ч.
2. „ИГЛОЛЕС” ЕООД с адрес: град Годеч п.к. 2240, ул. „Ком” №3
с вх. №69.00-234 от 23.10.2015г. – 15,24г.
След запознаване със списъка и обявяване на участниците в настоящата процедура,
Председателят и членовете на Комисията подписаха декларации по чл. 35, ал.3 от ЗОП за
отсъствието на обстоятелствата по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, в
отсъствие на представители на участниците.
Председателя на комисията обяви на членовете ценовите предложения по
обособените позиции в процедурата на участниците, по реда на тяхното постъпване .
Ценовите предложения както и техническите предложения по трите обособени
позиции бяха подписани от състава на назначената комисия.
Комисията продължи работата си с проверка на комплектоваността и редовността
на представените документи , и провери съответствието им с приложените списъци на
документите описани и съдържащи се в офертите , по реда на тяхното постъпване :
- Участник №1 - „ЕВРО СА”ЕООД с адрес: град Сливница, п.к. 2200, ул.”Хан
Аспарух” №74 с вх.№69.00-233 от 23.10.2015г. – 09,14ч. е представил оферта с
изискуемите документи посочени от Възложителя в документацията за участие, а
именно:

1.Представяне на участника- Приложение №1 ;
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки при възлагане на
обществена поръчка чрез публична покана –Приложение № 2;
3. Техническо предложение - Приложение №3 за обособени позиции №№1 и 3;
4. Ценово предложение - Приложение № 4 за обособени позиции №№1 и 3;
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение №5;
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение №7;
7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
участника – Приложение №8;
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;
Комисията провери съответствието на представените документи с приложения
списък и не установи различия – описаните в списъка документи съответстват на
представените документи в офертата.
- Участник №2 - „ИГЛОЛЕС” ЕООД с адрес: град Годеч п.к. 2240, ул. „Ком” №3
с вх. №69.00-234 от 23.10.2015г. – 15,24ч. е представил оферта съгласно изискванията
посочени от Възложителя в документацията за участие, а именно:
1.Представяне на участника- Приложение №1 ;
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки при възлагане на
обществена поръчка чрез публична покана –Приложение № 2;
3. Техническо предложение - Приложение №3 за обособени позиции №№1 и 3;
4. Техническо предложение - Приложение №3 за обособена позиция №2;
5. Ценово предложение - Приложение № 4 за обособени позиции №№1 и 3;
6. Ценово предложение - Приложение № 4 за обособена позиция №2;
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение №5;
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение №7;
9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
участника – Приложение №8;
10. Проект на договор за изпълнение на доставката за обособени позиции №№1 и 3;
11. Проект на договор за изпълнение на доставката за обособена позиция №2;
12. Копие от протокол за изпитване №11275/ 20.10.2015г.
Комисията провери съответствието на представените документи с приложения
списък и не установи различия – описаните в списъка документи съответстват на
представените документи в офертата.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на
участниците по обособени позиции за изпълнение на поръчката, като констатира , че
същите са изготвени в съответствие с образците и с предварително обявените от
възложителя условия в публичната покана.
Участник №1 - „ЕВРО СА”ЕООД представя техническо предложение за
изпълнение на поръчката за обособени позиции №№1 и 3, в което комисията установи
следното:
- предложения срок за изпълнение на доставката по позиция №1 и №3 ===декларация
по чл.33,ал.4 от ЗОП====== дни от получаване на заявката;
- предлаганите пелети отговарят на изискванията за качество, съгласно техническата
спецификация в документацията за участие, видно от приложения сертификат за
анализ на проба от оторизирана лаборатория;

В подадената оферта комисията установи, че е приложена декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, относно цялата информация в техническото
предложение на участника.
Комисията реши да приеме подадената декларация от участника.
Участник №2 - „ИГЛОЛЕС” ЕООД представя техническо предложение за
изпълнение на поръчката за обособени позиции №1, №2 и №3, в което комисията
установи следното:
1. За обособени позиции №1 и №3:
- участникът е предложил срок 3 /три/ дни за изпълнение на доставката след получена
заявка от Възложителя.
- Видно от приложения протокол от изпитване №11275/ 20.10.2015г., в посочените
резултати от изпитването на взетата проба не са определени диаметъра и дължината на
пелетите.
Съобразявайки се с изискванията на техническата спецификация в документацията за
участие за горепосочените параметри, комисията единодушно реши :
Участник №2 - „ИГЛОЛЕС” ЕООД да представи доказателство за параметрите
диаметър и дължина на предлаганите пелети в срок от 3/три/ дни от датата на получаване
на уведомително писмо.
2. За обособена позиция №2 :
- участникът е предложил срок 3 /три/ дни за изпълнение на доставката след получена
заявка от Възложителя.
На 30.10.2015г. комисията назначена с Заповед № 430 / 26.10.2015г. на Вр.И.Д. Кмет на
община Годеч за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет : „Доставка на твърди горива за отопление /дърва и пелети / за нуждите на
Общинска администрация-Годеч, ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч за отоплителен сезон
2015г./2016г. ”, обявена чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, се събра
отново в пълен състав да продължи своята работа.
Участник №2 е получил уведомителното писмо на 28.10.2015г. и с писмо вх. № 69-00240/30.10.2015г. представя сертификати, в които се посочват диаметъра и дължината на
пелетите. Комисията установи, че размерите на предлаганите пелети отговарят на
спецификациите от документацията.
Комисията продължи работата си с разглеждане на ценовите предложения на
участниците в процедурата по реда на постъпването на офертите:
Участник №1 - „ЕВРО СА”ЕООД предлага
- Единична цена за доставка по позиция №1 и №3 – 348,00/триста четиридесет и осем
лева/ без вкл. ДДС за един тон пелети
Участник №2 - „ИГЛОЛЕС” ЕООД предлага
- Единична цена за доставка по позиция №1 и №3 – 330,00/триста и тридесет лева/ без
вкл. ДДС за един тон пелети
- Единична цена за доставка по позиция №2 – 65,00/шестдесет и пет лева/ без вкл. ДДС за
един куб. м дърва
Комисията премина към класиране на участника в процедурата , като оценката на
офертата се извършва по критерий за оценка на офертите – най-ниска цена,
съгласно публичната покана и документацията за участие.
Комисията реши класирането да е следното:

Първо място по обособени позиции 1 и 3 : „ИГЛОЛЕС” ЕООД с предложени
цени за изпълнение на услугата както следва :
- Единична цена - 330,00/триста и тридесет лева/ без вкл. ДДС за един тон пелети
Второ място по обособени позиции 1 и 3: „ЕВРО СА”ЕООД с предложени
цени за изпълнение на услугата както следва :
- 348,00/триста четиридесет и осем лева/ без вкл. ДДС за един тон пелети
Първо място по обособена позиция 2 : „ИГЛОЛЕС” ЕООД с предложени
цени за изпълнение на услугата както следва :
-65,00/шестдесет и пет лева/ без вкл. ДДС за един куб. м дърва
Настоящия протокол изготвен в 1 /един / екземпляр и съставен на 30.10.2015г., както и
цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване ,
съгласно чл.101, ал.4 от ЗОП.
За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

Председател : ………/п/……………………
инж. Ангел Радков Ангелов
Членове:
1…………/п/……………………..
Анелия Арахангелова Илкова - Асенова
2…………/п/……………………..
Антоанета Георгиева Борисова – гл. счетоводител ;

Възложител: …………/п/……………….
/ Виолета Петрова Виденова – Вр. И.Д. Кмет на община Годеч/
………02.11.2015г.…………………………
(дата на получаване на протокола)

УТВЪРДИЛ: ………/п/…………………
/ Виолета Петрова Виденова – Вр. И.Д. Кмет на община Годеч /
………03.11.2015г.………………………….
(дата на утвърждаване)

