ПРОТОКОЛ
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-44В от 01.11.2019 г. на Кмета на
община Монтана за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по зимно поддържане и
снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон
2019 /2020 г.”, открита с Обява № ЗОП-44А от 17.10.2019 г. на Кмета на Община Монтана.
Днес, 01.11.2019 г. в град Монтана, комисия в състав:
I. Председател:
инж. Камен Неофитов Каменов – главен инженер на Община Монтана.
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II. Членове:
инж. Калин Иванов Каменов – главен експерт строителсто на сгради и съоръжения в
Дирекция „ТУС” в общинска администрация гр. Монтана
инж. Детелинка Рангелова Станчева – Директор Дирекция „ТУС” в общинска
администрация гр. Монтана

се събра в заседателната залата на Общинска администрация - гр. Монтана, ул. “Извора”
№1 от 14:00 часа за изпълнение на Заповед № ЗОП-44В от 01.11.2019 г. на Кмета на община
Монтана за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на
общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2019 /2020 г.”, открита
с Обява № ЗОП-35А от 30.10.2018 г. на Кмета на Община Монтана.
Председателят на Комисията уведоми членовете, че до определения срок - 17:30 часа на
28.10.2019 г., не е постъпила нито една оферта.
Съгласно чл. 188, ал. 2 от Закона за обществени поръчки Възложителя е длъжен на
удължи първоначания срок за получаване на оферти с най малко три, тъй като в първоначално
указания срок е представена само една оферта на участник. Съгласно горецитирания чл. 188.
ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти бе удължен до 17:30 часа на 31.11.2019 г.
След изтичане на срока, с който бе удължен първоначалния срок за получаване на
оферти, комисията установи, че е получена 1 (един) брой оферти от участници, съгласно
указания срок от следния кандидат:
№
1.

Име на участника
„Алфасист инженеринг” ООД, гр. София, бул.
„Васил Левски” №109

Дата

29.10.2019 г.

Час

Входящ номер

14:27

70-00-1585

След запознаване със списъка с постъпилите оферти, всеки член на Комисията подписа
декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).
На заседанието на комисията не присъства упълномощен представител на участника.
Офертата на кандидата подадена в определения срок, а именно 17:30 часа на 31.11.2019
г., е представена в запечатана и непрозрачена опаковка, скед което офертата бе отворена и се
извърши запознаване със съдържанието й:
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УЧАСТНИК №1. „Алфасист инженеринг” ООД, с ЕИК 17528770 и със седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Васил Левски” №109, представлявано от Веселка
Петкова Николова – управител.
Оферата е представена в запечатана непрозрачена опаковка, върху която са посочени
предмета на поръчката, наименования на участника и адрес за кореспонденция.
Комисията отвори офертата на участника, оповести документите, които той съдържа и
провери съответствието им със изискванията на Възложителя, посочени в Техническите
спесификации и Обява №ЗОП-44А от 17.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка.
С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията продължи работата си в закрито заседание от 15:00 ч. като пристъпи към
разглеждане на техническото и ценово предложение на участника за съответствието му с
предварително обявените условия на поръчката.
В изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП бяха направени следните констатации за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя:
КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
Участникът „Алфасист инженеринг” ООД, с ЕИК 17528770 и със седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Васил Левски” №109, представлявано от Веселка
Петкова Николова – управител е представил всички изискуеми документи от
документацията за процедурата, доказващи изискванията на Възложителя, посочени в
Обява №ЗОП-44А от 17.10.2019 г. на Кмета на Община Монтана.
Техническото предложение комисията е изготвено съгласно одобрената от Възложителя
документация, подпечатано и подписано е от лицето, представляващо дружеството.
Кандидатът предлага да изпълни поръчката при следните условия:
 Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ калиндарни дни.
Работата на комисията продължи със запознаване с Предложението за цена на
Участника.
1. “Алфасист инженеринг” ООД гр. София.
Предлага да изпълни поръчката при следните финансови условия:
Цена за един машиночас на снегопочистващата техника:
50,00 /словом: петдесет лева и 0,00 стотинки/ без ДДС.
Цена за един линеен километър пътна мрежа за опесъчаване:
55,00 /словом: петдесет и пет лева и 0,00 стотинки/ без ДДС.
Предложената цена е крайна и включва всички разходи, направени от участника за
извършване на услугите по обществената поръчка, съгласно Техническите спесификации и
Обява с № ЗОП-44А от 17.10.2019 г.
Критерия за оценка е най-ниска цена:
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Оценяването на офертата се извърши на база предложена най-ниска цена.
Съгласно критерия за оценка се получи следния резултат:
Цена за един машиночас на снегопочистващата техника:
1. “Алфасист инженеринг” ООД гр. София – 50,00 лева без ДДС.
Цена за един линеен километър пътна мрежа за опесъчаване:
1. “Алфасист инженеринг” ООД гр. София – 55,00 лева без ДДС.
Класиране на кандидата:
1. На първо място “Алфасист инженеринг“ ООД гр. София.
Въз основа на ценовото предложение направено от участника в процедурата проведена
чрез Обява №ЗОП-44А от 17.10.2019 г., Комисията, назначена със Заповед № ЗОП-44В от
01.11.2019 г. на Кмета на община Монтана, предлага в качеството му на Възложител, да
сключи договор за изпълнението на поръчката за обект: „Дейности по зимно поддържане и
снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон
2019/2020г.“ с участника, класиран на първо място, а именно “Алфасист инженеринг” ООД
гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Васил Левски“ №109,
представлявано от Веселка Петкова Николова - Управител.
ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ: Няма.
Комисията приключи своята работа в 16:00 часа на 01.11.2019 година.
Настоящият протокол е съставен на 14.11.2018 година и заедно с цялата документация
по обществената поръчка се предава на възложителя за сключване на договор на основание
чл. 194, ал. 1 от ЗОП.

Комисия в състав:
Председател:
инж. Камен Каменов

Възложител:
*
….............................

*
…................................
(Тихомир Антонов)
Вр. И. Д. Кмет на
Община Монтана

Членове:
1. инж. Калин Каменов

*
….............................

2. инж. Детелинка Станчева

*
….............................

/Заповед № 2150 от 22.09.2019 г./

01.11.2019 г.

(дата на утвърждаване на протокола)

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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