ПРОТОКОЛ №1

от действията на комисия, назначена със
Заповед №ЗОП-24Б от 07.06.2017 г. на Кмета на Община Монтана
Днес, 07.06.2017 г., комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
и ЧЛЕНОВЕ:

инж. Диман Костадинов Георгиев – зам. кмет на Община Монтана
1. Деян Георгиев Димитров – директор „Европейска интеграция и икономическо развитие” в Община Монтана
2. Галя Стефанова Петкова-Любенова – гл. юрисконсулт на Община
Монтана,
назначена със Заповед №ЗОП-24Б от 07.06.2017 г. на Кмета на Община Монтана на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение №
ЗОП-24А от 15.05.2017 г. се събра за провеждане на публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
„Доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци за
нуждите на община Монтана“
Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № ЗОП-24Б от
07.06.2017 г. на Кмета на Община Монтана за състава на комисията и разясни начина на
работа.
До определения срок – 17:30 ч. на 06.06.2017 г., са постъпили 3 (три) броя оферти.
Комисията се запозна с регистъра на постъпилите оферти и всеки член от комисията попълни и представи на председателя на комисията Декларация по чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП във връзка с чл.103, ал. 2 от ЗОП.

1.
2.
3.

Документи за участие са подадени от следните фирми:
„ЗЛАТЕКС“ ООД гр. Стара Загора – оферта с вх. №70-00-881 от 06.06.2017 г.
(10:01 ч.);
„АНИМЕКСС“ ЕООД гр. Стара Загора – оферта с вх. №70-00-890 от 06.06.2017 г.
(10:36 ч.);
„ОПТИКОМ“ ООД гр. Стара Загора – оферта с вх. №70-00-891 от 06.06.2017 г.
(10:37 ч.);

При отваряне на офертите присъства Васил Иванов Василев – упълномощен представител на участника „Златекс“ ООД гр. Стара Загора.
След като от членовете на комисията и представителите на участниците в процедурата не постъпиха възражения относно целостта на пликовете, съдържащи офертите,
комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване:
1.
„Златекс“ ООД с ЕИК 123112828 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора 6000, бул. „Патриарх Евтимий“ №52, представлявано от Нецо Минев Златанов –
управител. Тел. 042 919 700, е-mail: office@zlatex.net
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него документи, Техническо предложение и запечатан непрозрачен плик с Предлагани ценови
параметри.
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При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри.
2.
„Анимексс“ EООД с ЕИК 123540049 и със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора 6000, кв. „Кольо Ганчев“, ул. „Радост“ №1Б, представлявано от Георги Петров Генчев – управител. Тел. 042 603 117, факс 042 603 114, е-mail: office@animex.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него документи, Техническо предложение и запечатан непрозрачен плик с Предлагани ценови
параметри.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри и
при спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП присъстващият представител на
подписа плика с Предлагани ценови параметри.
3.
„Оптиком“ ООД с ЕИК 030264696 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Цар Симеон Велики“ №1А, представлявано от Веселин Тенев Генев –
управител. Тел. 042 600 156, е-mail: opticom@opticom-bg.com
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него документи, Техническо предложение и запечатан непрозрачен плик с Предлагани ценови
параметри.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри и
при спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП присъстващият представител на
подписа плика с Предлагани ценови параметри.
На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието и
комисията продължи своята дейност – преглед на документите, приложени към Заявлението за участие за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
На 19.06.2017 г. председателят на комисията за провеждане на публичното състезание инж. Диман Георгиев е направил писмен самоотвод на основание чл. 51, ал. 9, т. 1 от
Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
Със Заповед №ЗОП-24В от 19.06.2017 г. Възложителят е определил нов председател и нов член на комисията:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Георгиев Димитров – директор „Европейска интеграция и икономическо развитие” в Община Монтана
и ЧЛЕНОВЕ:
1. Елена Петрова Томова – външен експерт Икономист;
2. Галя Стефанова Петкова-Любенова – гл. юрисконсулт на Община
Монтана
Комисията в променения си състав се събра и 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:
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1.
За „Златекс“ ООД гр. Стара Загора при извършена проверка се констатира
следното:
Представени
Изискуеми документи
Коментар
документи
Представен е опис на представените до1. Опис на представените
кументи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, в съдокументи по чл. 47, ал. 3
ДА
ответствие с изискванията на т. 4 от Доот ППЗОП
кументацията за участие
2. Заявление за участие –
Представено е Заявление за участие, съгОбразец № 1 към ДокуменДА
ласно Образец № 1 към Документацията
тацията за участие
за участие
Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 към Документацията за
участие
1. Декларирани са обстоятелства относно правноорганизационната форма на
участника и представителната власт
на лицето, посочено в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския
регистър относно декларираните обстоятелства.
2. Участникът е декларирал, че няма да
използва капацитета на други субекти
и подизпълнители.
3. Участникът е декларирал, че:
а) няма основания за изключване,
свързани с наказателни присъди;
б) изпълнил е всички свои задължения
3. Единен европейски досвързани с плащането на данъци и
кумент за обществени пои социалноосигурителни вноски;
ръчки (ЕЕДОП) - Образец
ДА
в) не са налице обстоятелства свърза№ 2 към Документацията за
ни с несъстоятелност, конфликт на
участие
интереси и професионално нарушение
4. В част ІV, раздел В Технически и
професионални способности, т. 1б от
ЕЕДОП е декларирал изпълнени доставки с предмет идентичен или сходен
с предмета на поръчката през последните три години до датата на подаване
на офертата. В т. 3.3 от Документацията на обществената поръчка е посочено, че за „доставки, чийто предмет е
сходен с предмета на поръчката“,
следва да се разбира такъв, който
включва доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци.
Участникът, през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване
на офертата следва да е извършил до 3
(три) доставки, чийто предмет е иден3

Изискуеми документи

Представени
документи

4. Декларацията по чл. 3, т.

ДА

Коментар

тичен или сходен с предмета на поръчката. Доставките трябва да са извършени до три години от датата на
подаване на офертата на участника. В
ЕЕДОП са декларирани следните доставки:
а) Трактор VALTRA Т193 Н FL, на
стойност 149 950,00 лева без ДДС,
доставен на Институт по земеделие
– Карнобат, дата 10.07.2015 г. За
тази доставка е приложено удостоверение № 459/30.05.2017 г., в което се сочи като предмет на доставката „доставка на колесен трактор“.
б) Трактор VALTRA Т234, на стойност 232 492,00 лева без ДДС, доставен на ЕБ ДП към Институт по
земеделие Шумен, с. Царев брод,
дата 21.08.2015 г. За тази доставка е
приложено
удостоверение
№
331/01.06.2017 г., в което се сочи
като предмет на доставката „доставка на колесен трактор“.
Предметите на доставките, посочени в
представените удостоверения не са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, формулиран в 3.3 от Документацията на обществената поръчка,
където е посочено, че за „доставки, чийто
предмет е сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира такъв, който
включва доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци.
Предвид горното, въз основа на информацията, представена в ЕЕДОП и представените
удостоверения
№
459/30.05.2017 г. и № 331/01.06.2017 г.,
Комисията не може да направи обосновано заключение за съответствие на
предмета на декларираните в ЕЕДОП
доставки с изискванията на Възложителя.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл.
54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП и с цел законосъобразното провеждане на процедурата, Комисията ще изиска от участника
да представи документ/и, чрез които се
доказва съответствието на изпълнените
от участника доставки с посочения от
Възложителя предмет на поръчката.
Представена е Декларацията по чл. 3, т. 8
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Изискуеми документи

8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен
режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици – Образец № 9 към Документацията за участие
5. Документи за доказване
на предприетите мерки за
надеждност, когато е приложимо

Представени
документи

НП

Коментар

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, съгласно Образец № 9 към Документацията за участие.

Неприложимо.

Участникът декларира, че не участва в
процедурата за възлагане на обществена
НП
поръчка заедно с други икономически
партньори.
Декларираните обстоятелства относно личното състояние съответстват на изискванията на Възложителя.
Относно критерия за подбор, въз основа на информацията представена в ЕЕДОП и
удостоверения № 459/30.05.2017 г. и № 331/01.06.2017 г., Комисията не може да направи обосновано заключение за предмета на декларираните в ЕЕДОП доставки за
съответствие с изискванията на Възложителя.
6. Документите по чл. 37,
ал. 4 от ППЗОП , когато е
приложимо

2.
За „Анимексс“ ЕООД гр. Стара Загора при извършена проверка се констатира следното:
Представени
Изискуеми документи
Коментар
документи
Представен е опис на представените до1. Опис на представените
кументи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, в съдокументи по чл. 47, ал. 3
ДА
ответствие с изискванията на т. 4 от Доот ППЗОП
кументацията за участие
2. Заявление за участие –
Представено е Заявление за участие, съгОбразец № 1 към ДокуменДА
ласно Образец № 1 към Документацията
тацията за участие
за участие
Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 към Документацията за
участие
1. Декларирани са обстоятелства относ3. Единен европейски доно правноорганизационната форма на
кумент за обществени поучастника и представителната власт
ръчки (ЕЕДОП) - Образец
ДА
на лицата, посочени в ЕЕДОП. Коми№ 2 към Документацията за
сията извърши проверка в Търговския
участие
регистър относно декларираните обстоятелства.
2. Участникът е декларирал, че няма да
използва капацитета на други субекти
и подизпълнители.
5

Изискуеми документи

Представени
документи

Коментар

3. Участникът е декларирал, че:
а) няма основания за изключване,
свързани с наказателни присъди;
б) изпълнил е всички свои задължения
свързани с плащането на данъци и
и социалноосигурителни вноски;
в) не са налице обстоятелства свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси и професионално нарушение
4. В част ІV, раздел В Технически и
професионални способности, т. 1б от
ЕЕДОП е декларирал изпълнени доставки с предмет идентичен или сходен
с предмета на поръчката през последните три години до датата на подаване
на офертата. В т. 3.3 от Документацията на обществената поръчка е посочено, че за „доставки, чийто предмет е
сходен с предмета на поръчката“,
следва да се разбира такъв, който
включва доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци.
Участникът, през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване
на офертата следва да е извършил до 3
(три) доставки, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на поръчката. Доставките трябва да са извършени до три години от датата на
подаване на офертата на участника. В
ЕЕДОП са декларирани следните доставки:
а) Челен товарач New Holland T6.175
Stoll
Ecoline,
на
стойност
180 357,21 лева, доставен на „Зара
агро“ ЕООД, дата 12.06.2014 г. За
тази доставка е приложена препоръка от 05.06.2017 г., в което се сочи като предмет на доставката
„доставка на Челен товарач New
Holland T6.175 Stoll Ecoline и трактор New Holland T6.175“.
б) Трактори New Holland T4.95 F, на
стойност 230 333.99 лева, доставенr
на “Тата 11“ ООД, дата 21.04.2015
г. За тази доставка е приложена
препоръка от 30.05.2017 г., в което
се сочи като предмет на доставката
„доставка на 2 бр. трактори New
6

Изискуеми документи

4. Декларацията по чл. 3, т.
8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен
режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици – Образец № 9 към Документацията за участие
5. Документи за доказване
на предприетите мерки за
надеждност, когато е при-

Представени
документи

ДА

НП

Коментар
Holland T4.95 F“.
в) Трактор New Holland T6.176, на
стойност 61 666.67 лева без ДДС,
доставен на ВК „Лоза“, дата
30.09.2016 г. За тази доставка е
приложена препоръка от 05.06.2017
г., в което се сочи като предмет на
доставката „доставка на трактор
New Holland T6.176“.
Предметите на доставките, посочени в
представените удостоверения от „Зара
агро“ ЕООД, “Тата 11“ ООД и ВК „Лоза“
не са идентични или сходни с предмета
на обществената поръчка, формулиран в
3.3 от Документацията на обществената
поръчка, където е посочено, че за „доставки, чийто предмет е сходен с предмета
на поръчката“, следва да се разбира такъв, който включва доставка на техника
за третиране на биоразградими отпадъци.
Предвид горното, въз основа на информацията, представена в ЕЕДОП и представените удостоверения от „Зара агро“
ЕООД, “Тата 11“ ООД и ВК „Лоза“, Комисията не може да направи обосновано
заключение за предмета на декларираните в ЕЕДОП доставки за съответствие с
изискванията на Възложителя.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл.
54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП и с цел законосъобразното провеждане на процедурата, Комисията ще изиска от участника
да представи документ/и, чрез които се
доказва съответствието на изпълнените
от участника доставки с посочения от
Възложителя предмет на поръчката.
Представена е Декларацията по чл. 3, т. 8
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, съгласно Образец № 9 към Документацията за участие.

Неприложимо.
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Изискуеми документи

ложимо

Представени
документи

Коментар

Участникът декларира, че не участва в
процедурата за възлагане на обществена
НП
поръчка заедно с други икономически
партньори.
Декларираните обстоятелства относно личното състояние съответстват на изискванията на Възложителя.
Относно критерия за подбор, въз основа на информацията представена в ЕЕДОП и
препоръки от „Зара агро“ ЕООД“, Тата 11“ ООД и ВК „Лоза“, Комисията не може да
направи обосновано заключение за предмета на декларираните в ЕЕДОП доставки
за съответствие с изискванията на Възложителя.
6. Документите по чл. 37,
ал. 4 от ППЗОП , когато е
приложимо

3.
За „Оптиком“ ООД гр. Стара Загора при извършена проверка се констатира
следното:
Представени
Изискуеми документи
Коментар
документи
Представен е опис на представените до1. Опис на представените
кументи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, в съдокументи по чл. 47, ал. 3
ДА
ответствие с изискванията на т. 4 от Доот ППЗОП
кументацията за участие
2. Заявление за участие –
Представено е Заявление за участие, съгОбразец № 1 към ДокуменДА
ласно Образец № 1 към Документацията
тацията за участие
за участие
Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 към Документацията за
участие
1. Декларирани са обстоятелства относно правноорганизационната форма на
участника и представителната власт
на лицата, посочени в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския
регистър относно декларираните обстоятелства.
3. Единен европейски до2. Участникът е декларирал, че няма да
кумент за обществени поизползва капацитета на други субекти
ръчки (ЕЕДОП) - Образец
ДА
и подизпълнители.
№ 2 към Документацията за
3. Участникът е декларирал, че:
участие
а) няма основания за изключване,
свързани с наказателни присъди;
б) изпълнил е всички свои задължения
свързани с плащането на данъци и
и социалноосигурителни вноски;
в) не са налице обстоятелства свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси и професионално нарушение
4. В част ІV, раздел В Технически и
професионални способности, т. 1б от
ЕЕДОП е декларирал изпълнени дос8
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Представени
документи

4. Декларацията по чл. 3, т.
8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен
режим, контролираните от
тях лица и техните действи-

ДА

Коментар

тавки с предмет идентичен или сходен
с предмета на поръчката през последните три години до датата на подаване
на офертата. В т. 3.3 от Документацията на обществената поръчка е посочено, че за „доставки, чийто предмет е
сходен с предмета на поръчката“,
следва да се разбира такъв, който
включва доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци.
Участникът, през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване
на офертата следва да е извършил до 3
(три) доставки, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на поръчката. Доставките трябва да са извършени до три години от датата на
подаване на офертата на участника. В
ЕЕДОП са декларирани следните доставки:
а) Доставка на техника за шредиране
на биоразградими отпадъци на
стойност 243 324,00 лева с ДДС,
доставена на община Монтана, дата
17.06.2016 г. За тази доставка е
приложено Удостоверение за добро
изпълнение от кмета на община
Монтана, Изх. № 70-00-871 от
01.06.2017 г., в което като предмет
на доставката е посочен „доставка
на техника за шредиране на биоразградими отпадъци“.
Предметът на доставката, посочен в
представеното удостоверение е сходен с
предмета на обществената поръчка, формулиран в 3.3 от Документацията на обществената поръчка, където е посочено,
че за „доставки, чийто предмет е сходен с
предмета на поръчката“, следва да се разбира такъв, който включва доставка на
техника за третиране на биоразградими
отпадъци.
Представена е Декларацията по чл. 3, т. 8
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, съгласно Образец № 9 към Документацията за участие.
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телни собственици – Образец № 9 към Документацията за участие
5. Документи за доказване
на предприетите мерки за
надеждност, когато е приложимо

Представени
документи

6. Документите по чл. 37,
ал. 4 от ППЗОП , когато е
приложимо

НП

НП

Коментар

Неприложимо.

Участникът декларира, че не участва в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
партньори.

Декларираните обстоятелства относно личното състояние и критериите за подбор
съответстват на изискванията на Възложителя.
Предвид изложеното и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и с
цел законосъобразното провеждане на процедурата, Комисията реши:
Участникът „Златекс“ ООД гр. Стара Загора, в срок от 5 работни дни от по1.
лучаването на протокола да представи: документ/и, чрез които се доказва, че информацията посочена в списъка на част ІV, раздел В, т. 1б от ЕЕДОП съответства на изискванията на Възложителя или да представи ЕЕДОП и/или други документи, съдържащи променена или допълнена информация.
Участникът „Анимексс“ ЕООД гр. Стара Загора, в срок от 5 работни дни от
2.
получаването на протокола да представи: документ/и, чрез които се доказва, че информацията посочена в списъка на част ІV, раздел В, т. 1б от ЕЕДОП съответства на изискванията на Възложителя или да представи ЕЕДОП и/или други документи, съдържащи променена или допълнена информация.
Настоящият протокол е съставен на 06.07.2017 г.
Председател:
Членове:

*
(Деян Димитров)
1. *

(Елена Томова)

2. *

(Галя Петкова-Любенова)

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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