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ДОКЛАД
От дейността на комисия, назначена със Заповед №82 / 09.03.2015г.г. на Кмета на
община Годеч в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка
с предмет: «Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и
всички междинни операции по депониране на същите»

Комисия в състав:
Председател : Ангел Радославов Николов –зам. кмет на община Годеч в качеството на
юрист;
Членове:
1. инж. Ангел Радков Ангелов – началник отдел „ ТУЕ” – инженер „ГФК”;
2. Цветомира Николаева Сергиева – финансов контрьольор в ОА-Годеч;
3. Виолета Петрова Виденова - ст. експерт в ОА-Годеч;
4. Емилия Радкова Николова- еколог в ОА-Годеч;
на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, проведе
процедурата на договаряне с поканения участник "Костинброд Еко" АД.
Комисията разгледа предложението на единствения участник "Костинброд Еко" АД
и установи , че документите съответстват на нормативните изисквания и от представената
информация е видно , че съответства на заложените в поканата за участие изисквания за
технически възможности и квалификация за изпълнение на поръчката.
След това комисията проведе договаряне с представителя на "Костинброд Еко" АД ,
като направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в
отделен протокол.
Комисията констатира , че предложената цена/такса за един тон депониран отпадък
отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в поканата за участие , и не надвишава
прогнозната стойност определена от Възложителя за изпълнение на услугата..
На основание чл 92а,ал.5 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя :

сключване на договор
за изпълнение на обществената поръчка с предмет
«Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички
междинни операции по депониране на същите» с единствения участник в процедурата.
Настоящият доклад, съставен на 11.03.2015 г., и цялата документация в
процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл.92а, ал.6 във връзка с
чл.73, ал.1 от ЗОП.

Приложение:
1.Протокол от постигнатите договорености с участникът.
2.Декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП от членовете на комисията;
3.Оферта за участие в процедурата от "Костинброд Еко" АД с вх.№ 69.00- 30/06.03.2015г.

Председател : / п /

Възложител:_______/П/____________
(Андрей Неделчев Андреев-Кмет)

Членове :
11.03.2015 г.
1………/ п /………………
(дата на получаване )

2. …… / п /………………..

3………/ п /……………….

4………/ п /……………….

