Отчет към Решение №172/25.09.2020 г. на ОбС Брацигово

Годишен отчет
за проведените обществени поръчки в общинска администрация
гр.Брацигово,община Брацигово
Отчетът за обществените поръчки включва периода от 01.09.2019 г. до
31.08.2020 година. По реда на откриването и провеждането обществените поръчки са
както следва:

1.“Доставка на биогориво-костилки от кайсии за автоматизирано
изгаряне в котелни инсталации за нуждите на Комплекс за социални услуги
за деца и семейства – База 2 в гр.Брацигово, община Брацигово“
Обществената поръчка е открита с публикуване в Профила на купувача на
Обява за събиране на оферти изх.№ 15-01-31 от 10.09.2019 г. на кмета на община
Брацигово. Същият ден е изпратена и информация за публикувана обява в община
Брацигово до Агенцията по обществени поръчки. Прогнозна стойност на поръчката е
4500,00 лева без ДДС. За участие в процедурата не са подадени оферти, дори и в
удължения от възложителя срок. След изтичане на удължения срок възложителя е
отправил покана до „Фрукто Сливен„ АД за доставка на 15 тона костилки от кайсия.
Сключен е договор Д-84/27.09.2020 г. на стойност 4425 лв., без ДДС или 5310,00 лв. с
ДДС и договора е изпълнен.

2.„Снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа и улици на

територията на гр.Брацигово през зимния експлоатационен сезон
2019/2020 година”
Обществената поръчка е открита с публикуване в Профила на купувача на Обява
за събиране на оферти изх.№ 08-08-117 от 16.09.2019 г. на кмета на община Брацигово.
Същият ден е изпратена и информация за публикувана обява в община Брацигово до
Агенцията по обществени поръчки. Прогнозна стойност на поръчката е 69990,00 лева
без ДДС , т. е до определения праг за доставки и услуги, съгласно ЗОП.
За участие в обществената поръчка, въпреки удължения срок е подадена една
оферта от „Братя Пашкулеви“ ООД гр.Брацигово. С фирмата е сключен договор Д 90/09.09.2019г. за възлагане на поръчката на стойност до 69990,00 лв. без ДДС;
Поръчката е приключена на 22.04.2020 г., когато е извършено последно плащане към
изпълнителя.

3.Доставка на горива и смазочни материали за зареждане

автомобилите на общинска администрация - гр. Брацигово, община
Брацигово за 2019/2020година”
Обществената поръчка е открита с публикуване в Профила на купувача на
Обява за събиране на оферти изх.№ 15-01-42 от 19.11.2019 г. на кмета на община
Брацигово. Същият ден е изпратена и информация за публикувана обява в община
Брацигово до Агенцията по обществени поръчки. Прогнозна стойност на поръчката е
38758,00 лева без ДДС , изчислена на база на изразходеното количество горива за 12
месеца по пазарни цени обявени в интернет пространството.
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За участие в обществената поръчка, въпреки удължения срок е подадена само една
оферта от „Ка Ойл“ ЕООД гр.Брацигово. С фирмата е сключен договор Д 111/12.12.2019г. за възлагане на поръчката за срок от 12 месеца. Поръчката
продължава да се изпълнява.

4.Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект:
„Подобряване на спортната инфраструктура – с.Бяга, общ.Брацигово“
по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0100-C01
от 15.05.2019г.
Обществената поръчка е открита с публикуване в Профила на купувача на Обява
за събиране на оферти изх.№ 08-08-154 от 03.12.2019 г. на кмета на община Брацигово.
Същият ден е изпратена и информация за публикувана обява в община Брацигово до
Агенцията по обществени поръчки. Прогнозна стойност на поръчката е 92328,01 лева
без ДДС, като финансирането е определено от ДФ“Земеделие“.
За участие в обществената поръчка, с удължаване на първоначално определения
срок са подадени две оферти. Поръчката е спечелена от „Братя Пашкулеви „ ООД
гр.Брацигово. Сключен е договор № Д-7 от 30.01.2020 г.

5.“Доставка на биогориво-дървесни пелети за автоматизирано
изгаряне в котелни инсталации за нуждите на общинска
администрация гр. Брацигово и звената към нея”
Обществената поръчка е открита с публикуване в Профила на купувача на Обява
за събиране на оферти изх.№ 08-08-2 от 08.01.2020 г. на кмета на община Брацигово.
Същият ден е изпратена и информация за публикувана обява в община Брацигово до
Агенцията по обществени поръчки. Прогнозна стойност на поръчката е 29900,00 лева
без ДДС.
За участие в обществената поръчка са подадени три оферти. Поръчката е
спечелена от ЕТ“Али Индже“ с.Нова Махала,община Батак. С фирмата е сключен
договор Д -10/31.01.2020г. за възлагане.Срокът за изпълнение е определен до
31.05.2020г. за доставка на 90 тона пелети. Поръчката е изпълнена в срок.

6. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен
социален патронаж, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
и Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.Брацигово,
община Брацигово“ по обособени позиции :
Обособена позиция № 1 “Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“
Обособена позиция № 2 “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“
Обособена позиция № 3 “Доставка на месо и местни продукти, риба и рибни
продукти „
Обособена позиция № 4 “Доставка на трайни хранителни продукти, подправки,
шоколадови и захарни изделия“
Обособена позиция № 5 “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови
консерви, замразени храни “
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Поръчката е открита с Решение № РДР-6/13.01.2020 г. на кмета на община Брацигово
чрез открита процедура. Прогнозната стойност на поръчката е 143 000,00 лв. без ДДС
на база предоставени от потребителите необходими количества за 12 месеца и цени на
дребно предостави от териториално статистическо управление гр.Пловдив. Средствата
са от бюджета на община Брацигово.
За участие в поръчката са подадени 7 броя оферти. Сключени са договори по
обособените позиции както следва :
За Обособена позиция № 1 “Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“ е сключен
договор №42/30.04.2020г.с „Заря 2000“ЕАД ,адрес на управление гр.Септември за
сумата от 12792,55 без ДДС
Обособена позиция № 2 “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“ е сключен
договор 43/30.04.2020г с „Килтекс“ЕООД ,адрес на управление гр.София за сумата от
21601,00 без ДДС
Обособена позиция № 3 “Доставка на месо и местни продукти, риба и рибни продукти
е сключен договор №44/30.04.2020г. с „Стелит“ЕООД ,адрес на управление
гр.Севлиево за сумата от 38492,45 без ДДС
Обособена позиция № 4 “Доставка на трайни хранителни продукти, подправки,
шоколадови и захарни изделия“ е сключен договор №45/30.04.2020г. с „Бойлс Фууд
Къмпани“ЕООД ,адрес на управление гр.Севлиево за сумата от 10908,65 без ДДС
Обособена позиция № 5 “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови
консерви, замразени храни е сключен договор №46/30.04.2020г. с „Килтекс“ЕООД
,адрес на управление гр.София за сумата от 27539,50 без ДДС
Поръчката не е приключена и нейното изпълнение продължава до 30.04.2021 г.
7.“Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по

регулярни цени от краен снабдител за нуждите на обекти към
общинска администрация гр.Брацигово, кметство с.Розово и кметство
с. Жребичко, община Брацигово, област Пазарджик“
Обществената поръчка е открита с Решение №-РДР-7/24.01.2020 г. на кмета на
община Брацигово, чрез договаряне без обявление. За сключване на договор е поканено
Електроснабдително дружество „ЕВН България“ ЕАД гр.Пловдив, притежаващо
изключителни права за снабдяване с ел.енергия за обществени нужди /чл.79, ал.1 т.3 от
ЗОП/ . Сключен е договор Д-21/09.03.2019 година за срок от 12 месеца с прогнозна
стойност 100000,00 лв. без ДДС.Изпълнението на поръчката продължава.
8.През месец март е открита обществена поръчка с предмет “Избор на

изпълнител при изпълнение на СМР на строеж: „Строителство на
улици от улична мрежа в град Брацигово, общ. Брацигово –
рехабилитация, реконструкция и благоустрояване”, който се
изпълнява по проект: „Строителство на улици от улична мрежа в
град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от
15.05.2019г.
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Същата е открита с решение №-РДР-12/10.03.2020 г. на кмета на община
Брацигово, чрез публично състезание. Прогнозната стойност на поръчката е 1114983,98
лв. без ДДС За участие в поръчката са подадени 3 броя оферти. Сключен е договор
№Д-78/07.08.2020г. с “Делчев Инженеринг“ ЕООД.
9.На 12.06.2020г.

е открита обществена поръчка с предмет "Избор на

изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект:
„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І
"Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на
град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик".Процедурата е по
чл.20,ал.3 от ЗОП –събиране на оферти с обява изх.№08-08-88/12.06.2020г.Бяха
подадени 4 броя оферти.Поръчката е с прогнозна стойност 25388,54лв. и е в процес на
изпълнение ,тъй като бяха изискани допълнителни документи от участниците.През
септември месец ,предстои избор на изпълнител и съответно сключване на
договор./Това е последната ОП която се провежда по стария ред./
10.На 30.07.2020г. чрез публично състезание е открита обществена поръчка с
предмет "Избор на изпълнител за осъществяване на техническа и

биологична рекултивация на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА
ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци",
местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община
Брацигово, област Пазарджик" с две обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Изпълнение на СМР на етап Техническа
рекултивация
Обособена позиция 2 – Изпълнение на дейности по Биологична
рекултивация, която се предвижда да е със средства, отпуснати на община
Брацигово по проект „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в
УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град
Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик ”, за който общината е сключила
АДБФП с Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” по процедура чрез директно
предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на
процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2
„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“
В обществената поръчка по (обособена позиция 1) – Изпълнение на СМР на
етап Техническа рекултивация, прогнозната стойност е 846 284,65 лв. без вкл.
ДДС.За същата позиция в ЦАИС ЕОП са подадени 9 бр. оферти.
Финансирането на дейностите по Изпълнение на дейности по Биологична

рекултивация (Обособена позиция 2) се предвижда да е със средства от бюджета на
община Брацигово.Прогнозната стойност 38 285,89 лв.За участие в позиция 2 има
подадени 3 броя офери в ЦАИС ЕОП.
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11. На 07.08.2020г.чрез публично състезание е открита обществена поръчка с
предмет„Зимно поддържане на пътната мрежа на територията на
община Брацигово за периода 2020г./2023г.” .Прогнозната стойност на
поръчката е 240 000,00лв. за три оперативни сезона 2020г.-2023г.За същата е постъпила
само 1 брой оферта в ЦАИС ЕОП.
В настоящия отчет обществените поръчки посочени в т.10 и т.11 са открити по
новия ред в ЦАИС ЕОП ,публикувани са в РОП-Регистъра на Обществените поръчки и
за тях все още няма избран изпълнител и съответно подписан договор,тъй като са в
процес на изпълнение.
Неограничен пряк и безплатен достъп до всички обществени поръчки може да
бъде осъществен чрез профила на купувача и РОП-/Регистър на обществени
поръчки/,както и в електронната платформа ЦАИС ЕОП.

Изготвил:Гергана Велева
Мл.експерт”Обществени поръчки”
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