ПРОТОКОЛ
От дейността на комисията назначена с Заповед № 438 / 30.10.2015г. на Вр.И.Д. Кмет на
община Годеч за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет : “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и
вътрешната улична мрежа на територията на Община Годеч през експлоатационен
сезон 2015/2016 година ”, обявена чрез публична покана по реда на глава осма „а” от
ЗОП
Днес 30.10.2015г. в изпълнение на Заповед № 438 / 30.10.2015г. 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. Красимир Владимиров Методиев – гл.специалист „КРГ” в ОА- Годеч;
Резервни членове на комисията:
1. Костадин Славчов Иванов – гл.специалист „НС” в ОА- Годеч;
2. Цветомира Николаева Сергиева – финансов контрольор- икономист;
Комисията започна работа на 30.10.2015г., 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 29.10.2015г., съгласно входящия регистър на подалите оферти за
участие, e подадена 1/една/ оферта за участие в настоящата процедура от следния
участник:
1. „БИЛИТРАНС-ГОДЕЧ” ЕООД с адрес град Годеч -2240, ул.”Хан Аспарух”
№13, тел. 0888630738, ел.поща: transport.vpetrov@abv.bg с вх.№69.00238/29.10.2015г. – 13,30ч.
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 офертата, в отсъствие на представител на
участника.
Председателя на комисията обяви на членовете ценовото предложение на
участника ,което заедно с техническото предложение 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 приложения списък на
документите описани и съдържащи се в офертата :
- Участникът „БИЛИТРАНС-ГОДЕЧ” ЕООД с адрес град Годеч -2240,
ул.”Хан Аспарух” №13, тел. 0888630738, ел.поща: transport.vpetrov@abv.bg с вх.№69.00238 /29.10.2015г. – 13,30ч. , 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. Доказателства за техническите възможности:
- Списък – декларация за използваната техника и механизация при изпълнение на
поръчката – Приложение №3;
4. Техническо предложение - Приложение №4 ;
5. Ценово предложение - Приложение № 5 ;
6. 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 №6;
7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение №7;
8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
участника – Приложение №9;
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – приложение №10;
9. Удостоверение изх. № 20151027122308 / 27.10.2015г. от Агенция по вписванията;
10. Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
11. Договор за наем на недвижим имот;
12. Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника -4 броя;
13.Свидетелства за регистрация на МПС -6 броя;
14. Проект на договор за изпълнение на услугата;
Комисията провери съответствието на представените документи с приложения
списък и не установи различия – описаните в списъка документи съответстват на
представените документи в офертата.
Комисията продължи работата си с разглеждане на документите, с които се
доказват техническите възможности на участника, за да установи, дали те отговарят на
Технически изисквания на Възложителя описани в документацията за участие в
процедурата и публикувани в публичната покана.
От представения списък-декларация – Приложение №3 подписан от Управителя
на „БИЛИТРАНС-ГОДЕЧ” ЕООД, комисията констатира, че участникът покрива
минималните изисквания по отношение на техническото оборудване и механизация и
реши , че участникът разполага с необходимата техника за изпълнение на поръчката за
снегопочистване и опесъчаване.
Относно изискването на Възложителя за разполагаемост на база на територия на
Община Годеч за техниката и склад за инертните материали, комисията установи, че
участникът отговаря на това изискване , декларирайки, че разполага с материално –
техническа база с местоположение гр. Годеч, ул. „Хан Аспарух”, парцел №156.
С така направените констатации, членовете на комисията единодушно решиха , че
Участникът в процедурата „БИЛИТРАНС-ГОДЕЧ” ЕООД, отговаря на
техническите изисквания на Възложителя зададени в документацията за участие в
процедурата и публикувани в публичната покана.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на
участникът за изпълнение на поръчката, като констатира , че същото е изготвено в
съответствие с образеца и с предварително обявените от възложителя условия .
В подадената оферта комисията установи, че е приложена декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
Комисията констатира, че Управителя на дружеството не е посочил конкретна
част или части от техническото предложение, която да се счита за конфиденциална,
поради, поради което комисията реши да не се съобрази с нея.
Комисията продължи работата си с разглеждане на ценовото предложение на
участникът в процедурата, в което „БИЛИТРАНС-ГОДЕЧ” ЕООД е предложило
следните цени за изпълнение на услугата :

- Единична цена за “Снегопочистване” изчислена за почистване на улично платно с
дължина 1 км, /при ширина на греблото 4 м/ изпълнявана със специализирана
механизация оборудвана със снегорин - 19,80лв/км без вкл. ДДС.
- Единична цена за “Опесъчаване” /с цена на пясъка/ изчислена за опесъчаване на
улично платно с дължина 1 км - 49,80 без вкл. ДДС.
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 : „БИЛИТРАНС-ГОДЕЧ” ЕООД с предложени цени за
изпълнение на услугата както следва :
- Единична цена за “Снегопочистване” изчислена за почистване на улично платно с
дължина 1 км, /при ширина на греблото 4 м/ изпълнявана със специализирана
механизация оборудвана със снегорин - 19,80лв/км без вкл. ДДС.
- Единична цена за “Опесъчаване” /с цена на пясъка/ изчислена за опесъчаване на
улично платно с дължина 1 км - 49,80 без вкл. ДДС.
Настоящия протокол изготвен в 1 /един / екземпляр и съставен на 02.11.2015г. ,
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/……………………..
Красимир Владимиров Методиев – гл.специалист „КРГ” в ОА- Годеч;

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)

