ПРОТОКОЛ№1
от работата на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждането,
оценката и класирането на офертите в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за
населението в община Монтана за прилагане на мерки за подобряване качеството на
въздуха в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в
община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с
алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна
среда“ 2014-2020 г., открита с Решение №ЗОП-37А от 12.06.2020 г. на Кмета на Община
Монтана, Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП и публикувано обявление
2020/S 116-281972 в Официалния вестник на Европейския съюз и
ID 983289 в Регистъра на АОП, номер на поръчката №00019-2020-0012
Днес, 14.07.2020 г. комисия в състав:
Председател:
Деян Георгиев Димитров – директор „ЕИИР“ в Община Монтана.
Членове:
1.

Калина Василева Асенова – гл. експерт „Търговия и защита на потребителя” към Дирекция „ЕИИР” на Община Монтана,

2.

Таня Миладинова Цветанова – мл. експерт „ОПОФП” към Дирекция „ЕИИР” в Община
Монтана

назначена със Заповед №ЗОП-37Б от 14.07.2020 г. на Кмета на Община Монтана, се събраха със задача провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за населението в община
Монтана за прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в рамките на
проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на
отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
I.

Председателят на комисията уведоми членовете, че до определения от възложителя първоначален срок за подаване на оферти – 17:30 ч. на 13.07.2020 г., са получени 3 (три)
оферти:

1.
2.
3.

„Р.М.Б.К.“ ЕООД гр. Видин с оферта вх. №70-00-907 от 13.07.2020 г., 16:22 ч.;
„Видин вест“ ЕООД гр. Видин с оферта вх. №70-00-908 от 13.07.2020 г. 16:26 ч.;
„Монт 7 холдинг“ ООД гр. София с оферта вх. №70-00-909 от 13.07.2020 г. 16:45 ч.

Комисията започна своята работа с получаване на представените оферти и протокола по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Всеки член от Комисията попълни и представи Декларация за обстоятелствата по чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.
На откритото заседание на комисията присъстваха:
1.
2.

Радослав Георгиев – представител на участника „Р.М.Б.К.“ ЕООД гр. Видин.
Мария Петрова – упълномощен представител на участника „Видин вест“ ЕООД гр.
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Видин.
На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
II.

Комисията установи, че представените оферта за участие в процедурата са постъпили в
запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушена цялост. Председателят на комисията
пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване и оповести съдържанието им в
съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП.

1.
„Р.М.Б.К.“ ЕООД с ЕИК 203319642 и със седалище и адрес на управление: гр. Видин
3700, ул. Княз Дондуков №45, представлявано от Радослав Георгиев Георгиев – управител.
Тел. 089 423 2254 e-mail: r.i.b.c.vidin@gmail.com.
Комисията установи наличието на следните документи:
1) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника
– Образец №1.
2) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, приложен на е-носител – Образец №2.
3) Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП –
Образец №3.
4) Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №4.
5) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията
на труд – Образец №5.
6) Запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „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. При спазване
на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП председателят на комисията покани присъстващия
представител на участника „Видин вест“ ЕООД гр. Видин да подпише Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри. Същият подписа само плика с Предлагани
ценови параметри.
2.
„ВИДИН ВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 203961732 и със седалище и адрес на управление: гр.
Видин 3700, ул. „Княз Дондуков“ №16, вх. Б, ет. 4, ап. 15, представлявано от Емил Петров
Иванов – управител. Тел. 098 891 0460, e-mail: vidinvest.com@gmail.com.
Комисията установи наличието на следните документи:
1) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника
– Образец №1.
2) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, приложен на е-носител – Образец №2.
3) Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП –
Образец №3.
4) Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №4.
5) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията
на труд – Образец №5.
6) Запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията
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подписаха Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри. При спазване
на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП председателят на комисията покани присъстващия
представител на участника „Р.М.Б.К.“ ЕООД гр. Видин да подпише Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри. Същият подписа само плика с Предлагани ценови
параметри.
3.
„МОНТ 7 ХОЛДИНГ“ ООД с ЕИК 111015912 и със седалище и адрес на управление:
гр. София 1612, р-н Красно село, ул. „Ворино“ №5, вх. А, ап. 22, представлявано от Емил
Милков Иванов – управител. Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400, ул. „Драган Цанков“ №12, лице за контакт – Сашка Младенова, тел. 096 370320, 096 300311, e-mail:
sashka@mont7.com.
Комисията установи наличието на следните документи:
1) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника
– Образец №1.
2) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, приложен на е-носител – Образец №2.
3) Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП –
Образец №3.
4) Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №4.
5) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията
на труд – Образец №5.
6) Запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „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. При спазване
на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП председателят на комисията покани един от присъстващите представители да подпишат Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри. Двамата представители подписаха плика с Предлагани ценови параметри и
отказаха да подпишат Техническото предложение на участника „Монт 7 холдинг“ ООД гр.
София.
С извършване на гореизброените действия на основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.
Дата на съставяне на протокола: 14.07.2020 г.
К О М И С И Я:
Председател:

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:
*
(Деян Димитров)

*
(Златко Живков)

Членове:
1.
*
(Калина Асенова)

25.11.2019 г.
(дата на получаване на протокола)

2.
*
(Таня Цветанова)
* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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