ПРОТОКОЛ
От провеждане на преговори за възлагане на „Доставка на опесъчителен материал през
зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г”
Днес 29.10.2014 г. /двадесет и девети октомври, две хиляди и четиринадесета година/, в
13:00 ч., в Кабинета на Кмета на Община Априлци, се събраха:
Възложителят, служители на Община Априлци и Представител на „Пътбрибор” ООД:
Възложител: Бенко Вълев – Кмет на Община Априлци;
Служителите на Община Априлци:
1. Михаил Иванов Михайлов – Гл.специалист „ГЗ, ОМП и ОЗ”;
2. Марко Пенов Пенов – Главен експерт “Общинска собственост”;
Представител на "ПЪТПРИБОР” ООД:
1. Инж. Александър Димитров Николов – Управител на "ПЪТПРИБОР” ООД;
До дружеството, на основание чл.101д, ал.2 от Закона за обществените поръчки е
отправена устна покана за провеждане на преговори за възлагане изпълнението на Доставка
на опесъчителен материал през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г
Управителят на "ПЪТПРИБОР” ООД представи следните документи необходими за
провеждане на преговорите. Представиха се следните документи:
1. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, подписана от
Инж. Александър Николов;
2. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, подписана от
Инж. Александър Николов;
3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, подписана от Инж. Александър
Николов;
4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазване изискванията за закрила на
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, подписана от
Инж. Александър Николов;
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 Закона за обществените поръчки, подписана от
Инж. Александър Николов;
6. Свидетелство за съдимост на Управителя на "ПЪТПРИБОР” ООД, Инж. Александър
Николов.
С писмото покана за провеждане на преговорите е информирано дружеството, че
Възложителят цели постигане на следните договорености:
В договорената доставна цена, да се включват всички необходими разходи за
производството и доставката на материала, представляващ смес от пясък и сол в
съотношение 8 : 1. /пясъко-солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 m3 пясък/.
Солта и пясъка трябва да бъдат предварително смесени и добре размесени. Доставката да се
извършва до склад на Възложителя. Окончателното количество за доставка се определя на
база действителните потребности на Възложителя.
Доставка на опесъчителен материал за нуждите на Община Априлци за извършване на
опесъчаване със собствена техника на общината:
Управителят на "ПЪТПРИБОР” ООД инж.Александър Николов каза, че е запознат с
поканата за преговорите, изискванията на Възложителя, към изпълнение на доставката
опесъчителен материал през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г. инж. Николов също
така информира останалите участници в преговорите, че представляваното от него
дружество "ПЪТПРИБОР” ООД в качеството му на Управител, разполага с:
1.
Дружеството притежава собствена складова база за инертни материали в –
Кантарно, с.Гумощник:
2.
Дружеството притежава транспортна и строителна техника за превоз на инертни
материали, каквито представлява и предмета на доставката (доставка на опесъчителен
материал;

3.
Дружеството е в състояние да изпълни предмета доставката от собствена складова
база за инертни материали и има на склад необходимото количество опесъчителен
материал от 120 куб.м.
Видно от посочените данни от инж.Николов дружеството изпълнява поставените
изисквания за изпълнение на доставката на опесъчителен материал за нуждите на Община
Априлци през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г.
След извършване на преговорите относно материлната база и възможностите на
дружеството да изпълни предмета на доставката, се пристъпи към договаряне на цената на
опесъчителния материал.
При провеждане на преговорите се договори, следната цена:
102,98 лв. /сто и два лева 98 стотинки/ за куб.м., с включен Данък върху добавената
стойност /85,82 лева – данъчна основа и 17,16 лева ДДС/.
Посочената цена за изпълнение е окончателна и не подлежи на увеличение, включва
всички разходи, необходими за извършване на доставката, франко склад на Възложителя –
Община Априлци.
След определяне цената за снегопочистване, страните се договориха да сключат
двустранен договор, като основа е предложеният проект на договор в проведена процедура
по реда на глава 8А от Закона за обществените поръчки. Инж.Николов заяви, че е съгласен с
проекта на договор, за което е представил ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП.
За проведените преговори се състави настоящия протокол в един екземпляр.
…………/П/…………….
Бенко Вълев

……………/П/……………….
Михаил Иванов Михайлов

……………/П/……………….
Инж.Александър Николов

……………/П/……………….
Марко Пенов Пенов

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

