ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма ”а” от ЗОП с предмет:

" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване”

П Р О ТО КО Л
От дейността на комисията назначена с Заповед № 109 / 09.04.2015г. на кмета на община
Годеч за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :
" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - доставка и
монтаж на обзавеждане и оборудване”, се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, обявена чрез публична покана по реда на глава
осма „а” от ЗОП,
Днес 19.05.2015г. в изпълнение на Заповед № 109 / 09.04.2015г. на Кмета 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.Цветомира Николаева Сергиева – финансов контрольор-икономист;
се събра в 11,00 часа в сградата на ОА-Годеч , пл.”Свобода”№1, ет.2 за отваряне , разглеждане и
оценка на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет " Преустройство и
ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-домашен социален
патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - доставка и монтаж на
обзавеждане и оборудване” , открита с публична покана публикувана в регистъра на АОП с
уникален номер № 9040293 и в официалния сайт на общинска администрация – Годеч, раздел
„профил на купувача”.
Комисията с протокол от 09.04.2015г. изиска от участниците:
1.

2.

вх.№ 69. 00 - 60/06.04.2015г. в 09. 30 часа за участие в процедурата от участника
„АБ-Терм”ООД , с адрес гр. Кюстендил , ул. „Мориц Леви” №4, ЕИК
109569979
вх.№ 69. 00 - 61/08.04.2015г. в 11. 16 часа за участие в процедурата от участника
„Класико”ЕООД , с адрес гр. София , бул. „Цар Борис III”
№225А,ет.1,офис№6, ЕИК 113041585

Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3211092 " Преустройство и ремонт на
приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров-домашен социален патронаж'* в УПИ 1-за
учили ще, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа по мярка 4.1
“ Прилагане на стратегии за местно развитие”- МИГ”Берковица-Годеч” на Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализация на проект по мярка
321«Основни услуги за населението и икономикатав селските райони» Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.
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3.

4.

вх.№ 69. 00 - 62/08.04.2015г. в 11. 23 часа за участие в процедурата от участника
„Перун ККБ”ЕООД , с адрес гр. Благоевград , ул. „Д-р Христо Татарчев”
№22, ЕИК 101729823
вх.№ 69. 00 - 63/08.04.2015г. в 11. 49 часа за участие в процедурата от участника
„Бис”ООД , с адрес гр. Бургас , ул. „Георги Кирков” №28, ЕИК BG
102904211,

да представят допълнителни документи, за да отговорят на условията на поръчката.
Участниците бяха уведомени по електронната поща и факс и получиха протокола на
08.05.2015г.
В указания срок в деловодството на Община Годеч постъпиха пликове с допълнителни
документи както следва:
1.
2.
3.

Вх. № 69.00-87/12.05.2015г. от участник „Бис”ООД
Вх. № 69.00-89/13.05.2015г. от участник „Перун ККБ”ЕООД
Вх. № 69.00-90/13.05.2015г. от участник „АБ-Терм”ООД

Комисията продължи работата си с проверка на представените от участниците
допълнително представени документи:
Участник „АБ-Терм”ООД е представил Сертификат за въведена система на управление ISO
9001:2008 или еквивалентен с обхват на действие сходен с предмета на поръчката и удостоверения за
изпълнени договори от „Равелин” ООД и „Радми90” ЕООД. Видно от приложенията към
договорите участника доказва доставка на сборно не по-малко от 1 брой професионална
електрическа печка и 1 брой електрическа конвекторна фурна.
Участник „Класико”ЕООД не представи в указания от комисията срок-допълнителни
документи и се отстранява, поради липса на доказателства, че участникът е сертифициран
съгласно минималните изисквания на поръчката .
Участник „Перун ККБ”ЕООД е представил договор, референция и приемо-предавателен
протокол, с което участника доказва доставка на сборно не по-малко от 1 брой професионална
електрическа печка и 1 брой електрическа конвекторна фурна.
Участник „Бис”ООД е представил приемо-предавателни протоколи с което участника
доказва доставка на сборно не по-малко от 1 брой професионална електрическа печка и 1 брой
електрическа конвекторна фурна.

Въз основа на извършеното, комисията единодушно
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Р Е Ш И:
Допуска до по- нататъшно участие в процедурата:

-вх.№ 69. 00 - 60/06.04.2015г. в 09. 30 часа от участника „АБ-Терм”ООД , с адрес гр.
Кюстендил , ул. „Мориц Леви” №4, ЕИК 109569979
-вх.№ 69. 00 – 62/08.04.2015г. в 11. 23 часа от участника „Перун ККБ”ЕООД , с адрес гр.
Благоевград , ул. „Д-р Христо Татарчев” №22, ЕИК 101729823
-вх.№ 69. 00 - 63/08.04.2015г. в 11. 49 часа от участника „Бис”ООД , с адрес гр. Бургас ,
ул. „Георги Кирков” №28, ЕИК BG 102904211,
Не допуска до по- нататъшно участие в процедурата вх.№ 69. 00 - 61/08.04.2015г. в 11. 16
часа от участника „Класико”ЕООД , с адрес гр. София , бул. „Цар Борис III”
№225А,ет.1,офис№6, ЕИК 113041585, поради това, че не е покрил минималните
изисквания на поръчката – не е сертифициран за въведена система на управление ISO
9001:2008 или еквивалентен с обхват на действие сходен с предмета на поръчката.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите
кандидати за изпълнение на поръчката, като констатира , че същите са изготвени в
съответствие с образците и с предварително обявените от възложителя условия в
публичната покана:
Техническото предложение на Участник 1 „АБ-Терм”ООД, не е отразено в протокола,
поради подадена декларация – образец 10, по отношение на цялото техническо
предложение:
Техническото предложение на Участник 3 „Перун ККБ”ЕООД , съдържа:
 Срок за изпълнение на поръчката – 27 календарни дни
 Гаранционен срок доставеното и монтирано оборудване – 24 месеца
 Срок на валидност на офертата – 90 дни,
За точка 1 от техническото предложение е подадена декларация – образец 10
Техническото предложение на Участник 4 „Бис”ООД, съдържа:
 Подробно описание на оборудването с подадени марка/ модел и технически
характеристики на оборудването, което ще бъде доставено и монтирано.
 Срок за изпълнение на поръчката – 25 календарни дни
 Гаранционен срок доставеното и монтирано оборудване – 12 месеца
 Срок на валидност на офертата – 180 дни,
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приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров-домашен социален патронаж'* в УПИ 1-за
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Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците, като
констатира, че са изготвени в съответствие с образеца и предварително обявените условия на
Възложителя .
Ценовото предложение на „АБ-Терм”ООД е 36 821,00лв. без ДДС или 44 185,20лв. с вкл.
ДДС
Ценовото предложение на „Перун ККБ”ЕООД е 46 054,00лв. без ДДС или 55 264,80лв. с
вкл. ДДС
Ценовото предложение на „Бис”ООД е 33 320,00 лв. без ДДС или 39 984,00лв. с вкл. ДДС
След като назначената комисия отвори и разгледа подадените оферти за участие в
процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет " Преустройство и
ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-домашен социален
патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - доставка и монтаж на
обзавеждане и оборудване”, обявена чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП,
единодушно
Р Е Ш И:
Класира участниците в процедурата съгласно критерия за възлагане – най-ниска цена, както
следва:
1.
2.
3.

Място „Бис”ООД - 33 320,00 лв. без ДДС или 39 984,00лв. с вкл. ДДС
Място „АБ-Терм”ООД - 36 821,00лв. без ДДС или 44 185,20лв. с вкл. ДДС
Място „Перун ККБ”ЕООД - 46 054,00лв. без ДДС или 55 264,80лв. с вкл. ДДС

Настоящия протокол изготвен в 1 /един / екземпляр и съставен на 19.05.2015г. , 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/…………………..
Цветомира Николаева Сергиева
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Възложител: ………/П/………………….
/Андрей Неделчев Андреев – Кмет на община Годеч/
20.05.2015г.
(дата на получаване на протокола)
УТВЪРДИЛ: ………/П/…………………
/Андрей Неделчев Андреев – Кмет на община Годеч/
20.05.2015г.
(дата на утвърждаване)
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