
ш БРИКЕlТ Ед
6280
гр Гьльбово
обл, Ст. Загора

УТВЪР!ИЛ:
ЯНИЛИН ПАВЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

тел,: 0418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 623 9З,

доклАд

на
Комисията за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публrtчtlо

състезание с предмет: : "Извършваrrе па дейности по полагане на запечатваIц слоt-I на .Д,еtt<l зrt

неопаснипроизводствепиотпадъци(НПО)-секцпяIIIAиКлеткrr3п4всеlсцlrяIIIБ"-pc(l.
J\Ъ l22002/2017г.

Относно: Резу:rтатите от проведена процедура за възлагане на обществена nopru,." .,1,r",,

публично състезание с предIчIет: "Извърпlване на дейности по полагане нл запеtlатвilпl сло1-1 llil
.Щепо за неопаснII производствени отпадъци (НПО) - секцпя IIIД ll Клеткп З ll 4 в ceKIцIlп IIl
Б" - реф. Np l22002l20l7l.

Процедурата е открита с Решение Nq 1 027125. 10.201 7 г.
Решението е публикувано в АОП на 25. l0.2017 г,
Уникален номер на поръчката в РОП: 00758-2016-0018
Вид на процедурата - публично състезаI{ие на основание чл. 1 8, ал.1 , т, 1 2 от ЗОП

състав на комисията:

1l iд д^9lт,

ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:

ЧЛЕНоВЕ:

Иван Симеонов Монев р-л отдел ,.Търговски"

1. Христо !елчев Христозов инж. инвеститорски контрол
2. адв. Петър Желязков Желязков
3. Петя Петрова Хаджиева Юрисконсулт
4. инж. Красимира Иванова !имитрова специалист ОП

На основание чл. 10З,ал.ЗотЗОП,Комисията,назначенасъсЗаповедN!l069/07,]i,]()l7
г.! състави настоящия доклад:

I. В оrtределения срок за подаване на оферти (до 16:15 часа на 06.11.2017 г.) са постъпt.1.1ltl ]
(три) оферти:

Мпо
ред

Подател на офертата за участие Вх.
номер

дата и час на
получаване

1 ,,Мит и ко" ЕООД, гр. Пловдив Nq1 06.11.2017/ ||:27ч.
2 ЕТ,,Гранд Комерсиал Пламен Нейчев" гр. Гълт,бово N92 06.11,20i7l l4:00.t.
J ,,Булинвест-tсом" ЕООД, гр. Раднево Nc3 06.11.2017/ l4:jOч,

II. На открито заседание, проведено на 07,11.2017г. от 10:00 часа, в заседателната залil llll
,,Брикел" ЕА!, комисията отвори и разгледа постъпилите оферти от участниците в пl]оцед\,l]а зN

Гл"'ь9

Стр l от l()



възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "ИзвършваrIс Il:r

дейrности по полагане на здпечатващ слой нд.Щепо за неопасЕ[t производственlI oTllall,blltl
(НПО)-секцияIIIАиКлеткиЗи4всекцияIIIБ"-реф.ЛЪ122002l20|7r.приследнияред:

о Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представителIл на участl]лItlи],е,
. Председателят на комисията получи с приемо-предавателен протокол о(lертите, постъпllJIt.I

в отдел ,,Търговски" от участници в процедура за възлагане на обществена поръчI(п ltpe,J

публичIrо състезание с предмет: "Извършване на дейности по полагане на запе.Iатвllпl
слой на.Щепо за неопаснп пропзводственIl отпадъци (НПО) - секцrrя IIIA п Клеr,tсII 3 lt
4 в секция III Б" - реф. М l22002/2017г.

. Председателят на комисията обяви постъпили З бр. оферти в определения за това cpol(:

2.1.,,Мит и ко" ЕООЩ, гр. Пловдив - вх.Л! 1/06.11.2017г.

Участникът е представил офертата си в залечатан flепрозрачен плик. Комисията оповес,гll
съдържанието на плика. Комисията установи, че са налични З (три) броя пликове с Ilадlltlс
оферта за обособена позиция J\Ъ 1, обособена позиция N! 2 и обособена позиция Nq 3.

Всеки един от пликовете съдържаше и плик с надпис - ,,Предлагани ценови пapa]\let,pll jll

Обособена позиция Ns 1, Обособена позиция J',]Ъ 2 lr Обособена позиция N! З. Пликовете са с llc
нарушена цялост. Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис ,,Пре;рrаL atttl

ценови параметри" и техническите предложения за Обособена позиция Nq 1, Обособеrrа позlлцllrl
Ns 2 и Обособена позиция Ns З.

2.2. ЕТ,,Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гълъбово- вх.N} 2/06.11.2017г.
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комисията оповестl1

съдържанието на плика. Комисията установи, че са налични 3 (три) броя плиItове за обособеrlа
позиция Nq 2, обособена позиция J,]Ъ 3 и обособена позиция Nq 4.

Всеки един от пликовете съдържаше и плик с надпис - ,,Предлагани ценовIл параNlе,lрlj Jil

Обособена позиция N! 2, Обособена позиция Nq З и Обособена позиция JtlЪ 4. Пликовете са с lle
нарушена цялост, Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис ,,Предлагаtttt
ценови параметри" и техническите предложения за Обособена позиция Nq 2, Обособена позlllllIл
J,,lЪ 3 и Обособена позиция Ni 4.

2.3. ,,Булпнвест-копr" ЕОО.Щ, гр. Раднево- вх.J\Ъ З/06.11.2017г.
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комисията оловсстlt

съдържанието на плика. Комисията установи. че е наличен 1 (един) брой плик с IIадпIIс -

,,Предлагани ценови параметри" за обособена позиция Nl 1. Трима от членовете на l(oNll]c1.1rt lil
подписаха плика с надпис ,,Предлагани ценови лараплетри" и техническите предло)кениrl за

обособена позиция Ns 1.

III. На 07. l 1.2011 r., на закрито заседание в Заседателната зала на "Брикел" ЕА.Щ, копlисlлята
провери наличието и редовността на представените от участниците документи и ycTaHoB1.1:

3.1. Участници представили всички необходими документи в съответствие с }IзисItванияl,а l(,l]frl

личното състояние и критериите за подбор на Възложителя, без констатирани лrIпса, непълI]о,tа
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка:

Няма участнI|ци, представи"ци всички необходими документи R съответстRIlе с
изискванията къпt личното състоянIле и критериите за подбор на Въз.п oiKrlгeLlll, бсr
констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията, вклIоtIпте.цIltr
нередовност или фактическа грешка.

З.2. Участници, за които комисията е установила липса, непълнота или несъответстllllе }]il

информацията, включително нередовност или фактическа грешка и/или несъответстI]Ii я с

изискванията към личното състояние и критериите за полбор:

А. Относно участника ,,Мит и ко" ЕОО!, гр. Пловдлrв, ЕИК 20002170l, представI1.1

документдция, прпета с вх.NЪ 1/06.11.2017г. на ,,Брикел" ЕАfl:
Стр 1 от l0



A.l. В ЕЕДОП кандидатът е декларирал, че за изпълнение на пред]\.1етtt IIа
обществената поръчка, в частта за обособена позиция Nq1, обособена позиц1-1я Nl2 rl

обособена позиция Ns З, за които е подал оферти за участие, ще използва капацLIтета lli:l

,,Ел Ес Транс" ЕОО,Щ ЕИК 202492698 в качеството му на наемодател, като за целтil
представил сключени с наемодателя Предварителни договори за наем на МПС 

- 
ToBal]IlIl

автомобили и за наем на специализирана строителна техника.
А.2. В изпълнение на изискванията яа Възлоrкителя, кандидатът е представllJI llздалеIl1l IIil

негово име Лицензия Jф 06З 00/09.05.20l бг.за извършване на превоз на товари на територIIя l,tl ]Iil
Република България.

В декларациите на кандидата за техническото оборудване за изпълнеl,It{е на п'оръчliата Il()

обособени позиции 1и 3, са посоаIени шест броя товарни автомобилLl, собственост ttlt

наемодателя,.Ел Ес Транс" ЕОО! необходими за изпълнение на предмета IIа поръчката.
Същият обаче не е представил доказателства че посочените в декларациите автомобtt,lllt c.t

включени в обхвата на издадената на негово име Лицензия Na 06300/09.05.20lбг. и tle в,ьз oclloпa
на тази лицензия, за автомобилите са издадени удостоверения за извършване на обществеtt пllеtзtt r

на товари Ita територията на страната! при което кандидатът не е в състояние законосъобра,зt tt. ]tlt
извършва транспортната дейност по обособените позиции.

А.3. Отделно от това, в декларацията си за техническото оборудване за изпълнение ]lil
поръчката по обособена позиция Л!1 и в декларацията си за техпическото оборудване tto
обособена позиция N 3 кандидатът посочва едни и същи б /шест/ броя товарни автомобFлII.

Съгласно изричното условие на Възлоrкителя за изпълнение на предмета на поръltкilтil по
обособена позиция Nч1, участникът следва да лритежава минимуIчI 6/шест/ броя ToBapIIlI
автомобила тип !!самосваJI" с товаровместимост минип,Iум 20м'. За изпълнение Tla работите Ittl

позиция J,l!3 е необходима техника, която следва да бъде различна от използванатil }iI

изпълнението на предмета на поръчката по обособена позиция N!l. Недопустимо и пpal(,l,tl llec lil l
невъзможно е дейностите по обособена позиция N3 да бъдат изпълнявани е TexI.IIlKaTa, I(()яl ()

едновременно с това е ангажирана с работа по позиция Nq1

Б. Относно участника ЕТrrГранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гълъбрrrо,
ЕИЩ 8ЗЗ076954, представил документация, приета е вх.ЛЪ 2/06,11,201,7г. на ,,БрlIttс.t"
ЕАД:

Б.1. Къпл документацията за участие по обособена позиция J\q2, обособенtr позицllя Nцj tt

обособена позиция Nч4, участникът не е приложил ,Щекларация за липса на свързаност с jll]\,l,
участниIt в процедурата, съгласно изискването на чл. 1 01 , ал. 1 1 от ЗОП.

Б.2. Към докуlчlентите за участ}Iе по обособена позиция Ns3 кандидатът lle е представllJ1

.Щекларация за техническото оборудване за изпълнение на поръчката.

В. Относно учдстItпка ,,Булпнвест-ком" ЕОО!, гр. Раднево, ЕИК 12З65l882,
представил документация, приета с вх.J\Ъ З/06.11,2017г. на,,Брикел" EAff:

В.1. Кандидатът не представя доказателства че посочените товарни автошIобtrлtr. в

декларацията за техническото оборудване за изпълнение на поръчката и необходиirttt зit
изпълнение предмета по обособена позиция N!]1 са включени в обхвата на предс,I,ttвеIl аl а
Лицензия Np 26Зб129.04.2014г. и че въз основа на същата! за тези МПС са издадени удостовсреIlll
извършване на обществен превоз на товари.

На основание чл.6J, ал.5 от ЗОП, комисията изиска от участниците:
1. ,,Мит и ко" ЕOОЩ, гр. Пловдrrв дд_цд9дýта ви:

1.1. .Щоказателства, че посочените в декларацията за техническото оборl.двirне ,tit

изпълнение на поръчката, товарни автомобили, са вклlочени в обхвата на ЛlItlеltзttlI
М 063 00/09.05.201 бг. за превоз на товари и че въз основа на лицензията. ,]а l]сзll
товарни автомобили са издадени )досlовегения за извършване на nбtlIcctlt.,tt
превоз на товари.

1.2. Всички необходими доказателства, че за едновременното изпълнение на деtiносL tt tч

по обособена позиция Nq1 и на дейностите по обособеrrа позtлция NлЗ rtil

Обществената поръчка, капдидатът разполага, освен с деIшарираните б /lrtес,г/ бlrоя

Стр._-) от l()



товарни автомобили, с други товарни автомобили, достатъtIно на броii ,}lI

осъществяване предмета на поръчката и по позиция N!З.

2. ЕТrrГранд Комерсиал - Плдмен Нейчев" гр. Гълъбово да пDедставIl:
2.1. ПопъпIIена декларация за липса на свързаност с друг участник в проllе;l)/|)а:а,

по чл.101, ал.1l от ЗОП към офертата за участие за всяка отделна обосtlбсlllt
позиция.

2.2. Декларация за техническото оборудване за изпълнение на поръчката в rIac,I lii
по обособена позицлtя J\Ъ 3.

3.r,Булинвест-ком" EOOfi., гр. Раднево да представи на комисията:
3.1. fiоказателства, че посочените в декларацията за техническото оборудване зlt

изпълнение на поръаIката, товарни автомобили, са включени в обхвата на Лlrцеttзttяt

Ns 26Зб129 .04,20 l 4г. за превоз на товари и че въз основа на лицензията. за тезll
то]]арни автомобили са издадени удостоверения за извършване на oбrr(ectllctt
превоз на товари.

lV. На 16,11.2017 г., на закрито заседание в Заседателната зала на ''Брlrкел" ЕДfl.
комисията разгледа допълнително представените от участниците доку]vенти в изпълнеIIIiе I]a

направеFIите искания на комисията, отразени в Протокол Ns 21122002/2017г от 07.1I.2017г.

4.1. ts определеният от коI,Iисията, съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП, apon. о .rrn"n

,,Търговски" на дружеството допълнител}lо са подадени документи от следнIлте участн[tцrI:

Ns по
ред

Подател на допълнителни документи Вх.
HoMel]

дата и час IIа
полчrIаване

1 ЕТ.,Гранд Комеlэсиа-п - Пламен Нейчев" цэ, Гълъбово N94 09.1 l,201 7/ 0ti:-l().L

2 ..Булинвест-ком" ЕООД. п;. Раднево Ns5 10.1 l .201 7l 09:02ч.
) ..Мит и Ito" ЕооД. гр. Пловдив N96 13,11.220l7l1 l:2Зч.

4.1.1. Относно участника ЕТ,,Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гr,л,ьбрво,
С писмо, изх. Ns 1659/07.11.2017г., на,.Брикел" EAfl, на участника ЕТ,.Гранд Кошtерсrtаrл -

Пламен Нейчев" гр, Гълъбрво, е изпратен Протокол NЬ 2 от 01,11.2011г. с констатацIiите Ilir

комисията и искане да бъдат представени :

- Попълнена декларация за липса на свързаност с друг участник в проttедура,га. Il()

чл.101, ал.l 1 от ЗОП към офертата за уqастие за всяка отделна обособена позиц}lrI.
- ,Щекларация за техническото оборудване за изпълнен!Iе на поръчка,tа в часгl,а lIO

обособена позиция М 3

Писмо с изх, Nq ] 659/07.1 1.2017г,, и Протокол J\! 2 са лолучени лиtlно от каIлдит.lтil ..I1.1

ръrtа" на 07. 1 l .2017 г.
В определения от комисията срок, кандидатът е подал в отдел ,,Търговски" плltтс с l]хоJtяIl(

номер No 4109 ,I1 ,2017 r.
Пликът е отворен от комисията на l6. 1 1 .201 7г.
Каlrдидатът ЕТ,,Гранд Комерспал - Пламен Нелiчев" е представил допълtll{l,е.]l ]io

следните док)^,Iенти:
- Попълнена декларация за липса на свързаност с друг уI{астник в процедуl]ата ll()

чл.101, ал.11 от ЗОП към офертата за участие за всяка отделна обособена позItllllrl,
- ,Щекларация за техническото оборудване за изпълнение на поръrIката в rlacTTa tI()

Обособена позиция Ns З.

4.1.2. OTHocllo участника ,,Булпнвест-ком" ЕОО.Щ, гр. Раднево,
С писмо, изх. Nq l658/07 .1|.20|1г., на ,,Брикел" ЕА.Щ, на участника ,.Булин вест-ttопl "

ЕОО!, гр, Раднево, е изпратеп Протокол Ns 2 от 07.11,20l7г. с ltонстатациите IIа коN,II.IсI,Iя 1,1t II

искане да бъдат представени :

С l11.1 or l()



- flоказателства, че посочените в декларацията за техническото оборудване за liзпl].лtIеllIlс
на поръчката, товарни автомобили, са включепи в обхвата на ЛицеlIзия N9 26Зб от
29.04.2014г, за превоз на товари и че въз основа на лицензията, за тези ToBapHIl
автомобили са издадени удостоверения за извършване на обществен превоз IIa ToI]aI]II.

Писмо с изх. J,,lb 165910] .|1.2011г., и Протокол Nq 2 са изпратенt{ на посоченllr1-I, о l

участника факс и са получени от него на 07.1 1.2017 г,

В определеният от комисията срок, кандидатът е подал в отдел ,,Търговски" плик с t]ходяII(

номер Nl 5/ 10,11.2017 г.
Пликът е отворен от комисията на 16.11.2017r.
Кандидатът ,,Булинвест-ком" EOOfl, гр. Раднево, е представил следните докуп,lеtll,ll:

- Заверени копия към Лиценз Nq 26Зб129.04,2014г. за международен автомобилеIl преl}о,] IItl

товари б броя.

4.1.3. Относно участника ,,MlrT и ко" ЕОО.Щ, гр. Пловдив
С писмо, изх. J'ф l660/07 .1,1.201,1 г., на,,Брикел" ЕА,Щ, на участника,,Мит Lt Ко'' ЕОО/(. гр,

Пловдив, е изпратен Протокол Jф 2 от 07,11.2017г. с констатациите на комисията и с указанIiя :lit,

представи:
- ,Щоказателства, че посочените в декларацията за техническото оборудване,]а изIIъJlненllе

на поръчката, товарни автомобили, са включени в обхвата на Лицензия NЬ 06З00 от
09.05.2016г. за превоз на товари и че въз основа на лицензията, за тези тoBapнll
автомобили са издадени удостоверения за извършване на обществен превоз IIa,ToBall]l1,

- Всички необходими доказателства, че за едновреN{енното изпълнение на де]"lносl II le lli}

обособена позиция Nsl и на дейностите по обособена позиция Nq3 на Обпlествеrtата
поръчка, кандидатът разполага, освеII с декларираните б /шест/ броя товарни
автомобили, с други товарни автомобили. лостатъчно на брой за осъществявalltе
предмета на поръчката и по двете позLIции едновреNlенно.
Писмо с l-tзх. J,,lЪ 1660/07,1|.2017г., и Протокол М 2 са изпратени на посоченият (),I

участника факс и са получени от него на 07, 1 1 .20l 7 г.
В определения от комисията срок, кандидатът е подал в отдел ,,Търговски" плltк с в\оляlIl

номер ЛЪ 6/13. 1 1 .201 7 г.
Пликът е отворен от комисията на l 6. 1 l .2017г.
Кандидатът,,Мит и ко" ЕОО.Щ, гр. Пловдив, е представил следните докул,Iенти:

- ,Щекларация за техническото оборулване изпълнение на поръчката за обособена позиIlия Л! 1

- Копие от предварителен договор за ползване под наем на техническо оборулване плеlItдr, ..ЕJI
ЕС ТРАНС" ЕОО,Щ, качеството му на наемодател, и.,Мит и ко" ЕОО!, в качеството i\{)/ IIа

наемател, за изпълнение на обособена позиция Ns 1.

- !екларация за техничесItото оборудване изпълнение на поръчката за обособена позtiцItя Nl j
- Копие от предварителен договор за ползване под наем на техническо обор1,.,tваttс

оборулване между ,,ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕОО,Щ, качеството му на наемодател, t-t ..MtlT tt tio"
ЕОО!, в качеството му на HaeMaTeJt, за изпълнение на обособена позиция ЛЬЗ.

- Лиценз ]\9 1З050 за междувароден автомобилен превоз на товари за чуrltда cNleTкi,l ll]lи cllсtll\
възнагрФItдение издадеп па фирма,,ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕООД, наемодател по представеIllllr
предварителея договор.

- Удостоверение 1 брой на ППС за обществен превоз на товари на територията на Репyбltltка
България към Лиценз Ns 06300 на,,Мит и ко" ЕОО! за специално ПС, MlapKa Meptle:iec.
мrодел 2538, рег. No РВ 5877РК.

4.2. Списък на участниците, които не отговарят на изискванията към ллIчното състоя]lllе Il

критериите за подбор, обявени от Възлояtителя и чиито Технически предложения зtl лlзпълllеIIlIе
на поръчката не се допускат до разглеждане от комисията:

,,Мит и ко" ЕОО.Щ, гр. Пловдив

Предложението за отстраняване е в частта по обособепа позпц}lfl Лi 1: "Превоз Hlt

глина от вьтрешни tlасипllща на р-к ,rТрояново-1" до Сгуроотвал на,,БрIlкел" ЕА.Щ *
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КлеткиNэ3иЛЪ4всекцrrяIIIБ"иобособенапозицияJ\}З:,,.ЩоставlсаltпоJlагаtIеll1l
непромит Il непресят пясък в секцип IIIA"
Правно основание: чл, 107, т, 1 от ЗОП
Факти.rеско основание:
Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП, капдидатите или участниците могат за конкретIIа порьчка .Ila

използват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по oTIloIIIellIIc

на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техничесI(и Ii

лрофесионални с пособносr и.

Отделно от това, според чл. 65, аl З ЗОП, задае обосновано такова позоваване кандrIдатът
или участникът има задължението да докa)ке, че ще разполага с ресурсите на тре,гите лица.

Последното означава, че въпросните ресурси трябва да са от материalлно естество (финансов"
технически иlIи човешки ресурс), както и да са прехвърлими по своята същност.

В подадения от участника ЕЕДОП, същият декларира, че за изпълнение на порып(ата ulе

използва на капацитета на трети лица - ,,ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕОО.Щ. За изtrълнение изискванияl'а ltil
възложителя да разполага с определен ресурс от техника, ,,Мит и Ко" ЕОО! гр. Пловлttв,
представя 2 броя предварителни договори за ползване под наем на техническо оборl'дваllt- ;tr,

изпълнение на обособена позиция J,(s 1 и обособена позиция NЪ3.

,Щопустимо е позоваването на кандидата на капацитета на трети лIлца, като техника, cll]a]t.ll,

персонал и т.н., което да позвоJUlви на кандLIдатите или участниците да отговорят на изисIiваl{ lIrl1 а

на възложителя.
Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗОП, при процедурите за възлагане на

обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната услуга, съгласtlо
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е необходtlлltr
слециално разрешение или членство в определена организация! възложителят мо)ке да изиска o'l

него да докаже наличието на такова разрешение или членство.
С представянето на предварителните договорII за наем кандидатът удостоверя]rа

единствено факта че евентуално би наел техническите средства, необходими за изпълненI.Iето llll
обособена позиция NЪ 1 и обособена позиция Nq3. Но не и че изпълнява законните изискванllrl зil

извършваLIето на правно регламентираната дейност предмет на обособените позиции - превоз tltl

товари.
Съгласно разпоредбата на чл, 6, ал. 1 от Закон за автомобилните превози, обществеlr прсвtl,t

на товари може да извършва само превозвач, който притехtава лиценз за извършване lla преI]оз l]il

пътI,Iици или товари на територията на Република България, лиценз за извърIlIваIIе Ilil

международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, илIr удостовереll!1е ,ja

регистрация - за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, kol.iтo се llзLlclil]ll l

от този закон. Изпълнителна агенция "Автомобилна админ}Iстрация" води регистър на Nlо,горlllllе
превозни средства към лицензите на Общността и лицензите за извършване на превоз на п,ь гIl]llLIl

или товари на територията на Република България.
Съгласно чл.7, ал. 1 от Закон за автомобилните превози, участникът след(ва да и,зв,ьрlllltil

транспортната услуга само с моторни превозни средства вписани в представеlIата (),t IIcI,()

Лицензия за извършвапе Еа превоз на товари на територията на РБ Nq 06З00/09.0j.201(lг.

нните технологии и съобщеrrrrятir IIлll

DroтonHo пDево]но сDедство.
Предоставянето на Лиценз М 1З050 за международен автомобилен превоз I]a Toвapli за

чужда сметка или срещу възнагрarкдение на фирма ,,ЕЛ ЕС TPAFIC" ЕОО! не доказва lle

участникът ще разполага с необходимите МПС, включени в лиценз NЪ 06З 00/09.05.2016г,. с KoIlTo

да изпълни предмета на обособена позиция IЪ 1 и обособена позиция J\Ъ3.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закон за автомобилните превози Лицензът за извършване на пl]еllоз
на товари на територията на Република България и лицензът на Общност'га са личнLl tI llc
подлея(ат на преотстъпване, при което участникът не може да се Ilолзва от лиl{енза на тl]етоl'о
лице ,,ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕОО!, който му предоставя само ползването на посоченlil е lt

предварителните договори товарни автомобили, но няма J]a извършва дейността по услугата Iiil го

подизпълнител.
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Предвид невъзможността да осъществява законосъобразно дейността по превоз на TOBa])I]

комисията констатира, че участникът ,.Мит и Ко" ЕООД гр. Пловдив, не отговаl]я llil
изискванията към лично състояние и критериите за подбор и следва на основание чл. 107. ,г. 1 tl,r

ЗОП същият да бъде отстраIIен от процедурата по възлагане на обществена поръчка с реф. Nl
122002120|7г. в частта по обособена позиция ЛЪ 1: "Превоз на глIлна о,I въ:I,рецrнIf Hllclllllllllil
на р-к ,,Трояново-1" до Сгуроотвал на ,,Брикел" ЕА.Щ - Клетки J\! 3 п Nc ,l в секцrrя III Б" rI

обособена позIлция Лi 3: ,,.Щоставка II полагане на н€промлIт и непресят пясък в сеIiцItrl
IIIA".

4.3. Списък на участниците, които отговарят на изискванията къп,l личното със,tоrlнllе II

критериите за подбор, обявени от Възложителя и чиито Технически лредложеrIия за ll:]llъJll lel t llc
па поръчката се допускат до разглеждане от комисията:

4.3.1. Обособена позиция NЪ 1: "Превоз на глина от вътрешни насипища на p-It

,,Трояпово-1" до Сгуроотвал на ,,Брикел" ЕА.Щ - Клетки ЛЪ 3 и ЛЪ 4 в секцпя III Б"
о ,,Булинвест-ком" ЕОО,Щ, гр. Раднево

4.3.2. Обособена позиция No 2:"Разриване на глlIнll с булдозер до 40 пl ,зlt

оформяне на пласт 25 см и валпране с валяк в Клетка ЛЪ 3 и Л! 4 в секцrrя III Б "
о ,.Мит и ко" ЕОО,Щ, гр. Пловдив
. ЕТ,,Гранд Комерсиап - Пламен Нейчев" гр. Гълъбово

4.3.З. Обособена позиция Nч З: ,,fiocTaBKa и полагане на непромпт Il непресят tlясr,lt
в ссlсция IIIA"

о ЕТ,,Гра.lд Копtерсиал Пламен Нейчев" гр. Гълъбово

4.3.4. Обособена позиция Nч 4:"Разрrrване с булдозер яп пепелIIна в секцllя IIIA,
разриване и оформяне на пластове от непроNIит l! непресят пясък II валlrрllIIс в
сеltция IIIA"

о ЕТ,,Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гълъбово

Y. На l6.11.201J г.,на закрито заседание в Заседателната зала на "Брикел" ЕА!, KcrпltIcttlltit

разгледа допуснатите Технически предложения за изпълнеIlие на поръаII(ата по ()бособсrllL

позиция }lЪ 1, Обособена позиция Ns 2, Обособена позиция N! З и Обособена позицltrt Nl -1 rllr

участIlиците в обявената обществена поръчка с предмет: "Извършваrrе нп деt"lностIl ll(,
полагане IIа запечатваuI слой на flепо за неопаснlI проIlзводствени отпадъцп (НПО) * сеrttцlllr
IIIA lr Клетки 3ll 4 в секцпя III Б" - реф. М 122002/2017г и установи с.цедtIото:

. Техническите предложения на участниците отговарят на предварително обявените )lслоi]IIrl.
о Няма уаIастници! предложени за отстраняване поради несъответствие на предложеIlIлят1l ,]il

изпълнение на поръчката с предварително посочената в документацията на обtцествеtttt tlL

поръчка техничесrtа спецификация.

VI. На 21.11.20l7г. от 10:00 часа в открито заседание в Заседателната зала I1а "Брикел" Е-,\!.
комисия пристъпи към отваряне на пликовете ,,Предлагани ценови параметри" на допуснатIl,t,е

участници в обявената обществена поръчка с предмет: "Извършване на делiностrr по поJlагiltIс
на запечатващ слой на !епо за неопасни производствени отпадъцп (НПО) - секцlIл I|lA ll
Клетки З и 4 в секция III Б" - реф. J\! 122002/2017г

Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представители на уLIастI]иIlиl е.

Председателят на комисията оповести имената на участниците, допуснати до отваряне lli]

пликовете .,Предлагани ценови параметри".
Председателят на комисията отвори и оповести ценовите предложения на допус]]il,гIl l Е,

участници, по реда на пристигането им.
С това приключи публи.Iната част от работата на комисията.

a
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6,1. На 21.11.2017 г,, на закрито заседание комисията пристъпи къNI разгле}кдане, оцеItl(аt II

класиране на офертите, съгласно т. З.5 от документацията за участие, на участниIlIlте l]

процедура с предмет: "Извършване на дейности по полагане на запечатващ слоii нп flспо зtr

неопаснипроизводствениотпадъци(НПО)-секчпяIIIАиКлеткrr3и4всекцlrяIIIБ"-реr|l.
Ng 122002/2017г

о Разглеlкдането на ценовите предложения (Плик - ,,Предлагани ценови параNlетрri") зlr

всяка обособена позиция.
Резултати от разглеждането на цеI.Iовите предложения (Плик -,,Предлагани ценови параN{етl]Il")
за всяка обособена л ози ция.

1.1 По обособена позицпя ЛЪ 1 "Превоз на глина от вътрешни насипища на р-к .,Трояново-1" 2цl

Сгуроотвал на ,,Брикел" ЕА.Щ - Клетки Nq 3 и Nр 4 в секция IIl Б"

1.2. По обособена позиция Nэ 2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за оформяне lIa пласт 25
см и валиране с ваJIяк в Клетка ЛЪ 3 и ЛЪ 4 в секция III Б ":

1.3, По обособена позицllя .J\Ъ З: ,,!оставка и полагане на непромит и непресят пясък в ccкlllt,
IIIA"

Предложена стойност от ЕТ,,Гранд Комерсиал -
Пламен Нейчев" гр. Гълъбово в лв. без .Щ.ЩС:

200 000.00 224 8l0.00

1.4. По обособена позиция .J\! 4: "Разриване с булдозер на пепелина в секция IIIA, разриваrlе lr

оформяне на пластове от IIепромит и непресят пясък и валиране в секция IIIA"

на Възложителя в лв. без ДДС:

Предложена стойност от ЕТ,,Гранд Комерсиаlr
Пламен Нейчев" гр. Гълъбово в лв, без !!С:

70 000,00 67 з67,20

6.2. Предложение за отстраняване на уtIастници:
6.2.1 . По обособена позиция J\Ъ 1 "Превоз на глина от вътрешни насипища на р-к

,,Трояново-'l" до Сгуроотва,т на,,Брикел" ЕА.Щ - Клетки Nq 3 и N! 4 в секция III Б"

Участник:

Прогнозно стойност
на Възложителя в лв. без ,Щ.ЩС:

Предложена стойност от,,Булинвес,г-колr'' EOOfl .

гр. Раднево в лв. без ,Щ.ЩС:

188 000.00 360 000.00

Прогнозно стойност
на Възлоrкителя в лв.

Предлоiкена стойност
от .,Мит и ко" ЕОО,Щ, гр.
Пловдив в лв. без ДДС:

ЕТ,,Гранд Комерсrtал
Пламен Нейчев" гр,

Гълъбово в лв. без !fl(':
152 500.00 127 200.00 l26 500.00

Стр.8 l)1 I0

Участник:

Участник:

Прогнозно стойност
на Възлоя<ителя в лв. без ДДС:

Участник:



,,БулиrIвест-ком" ЕОО.Щ, гр. Раднево
Правно основание: чл,I07,т.2, буква,,а" от ЗОl].
Фактическо основанпе: IJeHoBoTo предложение на участника не отговаря на предваl]Iлте]rI lo

обявено условие на Възложителя на документацията за участие:

,,Tal;a посоченumе про?лlозllIl cпtot|tHocпttt на поръчкапlа преёсlпавляваtп.llалiс1!-11а.,!нltя сfлпtttttt,rхi

ресурс ocu?ypet оm въз:lопсLtmел:L, ПреD_,tоэl(еl lll L|eHLl (обttltt clllottttocпl), Ktluпrl lrcrОхrл4l-,Lяtlt

п])о?нознаmа сtпойносm по поръчксllпа, ulе бъdаm оlпсlпралlяванu Kctll1o lleOп??()(!lprlll{tl lltI

п реdворttп е лн о о бяв е нtппе ус ловчя t t ct Възл о эtсuпlе lя.

6,2,2. По обособена позиция J\Ъ 3: ,,,Щоставка и полагане на непромит I-1 непресят пrlс,ьli в

секция IIIA"

ЕТ,,Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гьлъбово
Правно ocнoBaнIle: чл,707 , т.2, буква ,,а" от ЗОП,
Фактическо основанпе: I]eHoBoTo предложение на участника не отговаря на предварителtlо,

обявено условие на Възлояtителя на документацията за участие:

,,TctKa посочеrtl!пlе про?нознl! cпtotittoc,пttt tla поръчкаmо преdспtавллtвсtm -максч:'lаlпl ltrl фultttttс,ttti

ресурс oclr?ypeH оtп възлоJlсLtпlе:п Преё,поэlсеtllt 1|eItLr (обtцсt спlойносtп), Kotttllo HoOxt;1,1-1.,tslпt

Ilро?llозtlапlо cпtoitttoc,m пU поръч^,оl)1Ll. ll!c бъDLпt 0I1lcпlPLlt !яGаII lt к4пkJ IlL,Lll1?Iц;L!l))lI!{ll llll
преdварttпlелttо обявеl tutпe 1,c-,ttlBuя н ct Въз.,t tlжtпlle.l я.

6.3. I{енови оферти (Плик - ,.Предлагани ценови параметри") на учас,IнtlIIl]. l(ol1,I{]

отговарят на условията на възложителя и комисията ги допуска за участие в класиране:

б.3.1. По обособена позIIцлIя Nч 2: "Разриване на глини с булдозер до 40 Mr за оt|lорлtяtttс It.t

пласт 25 см и вfuтиране с валяк в Клетка Лq 3 и Nq 4 в секция III Б ";

1. ,,Мит и ко" ЕОО!, гр. Пловдив
2. ЕТ,.Гранд Комерсиал Пламен Нейчев" гр. Гълъбово

6.3.2. Обособена позпция NЪ 4: "Разриване с булдозер на пепелина в секция IIIA, разриване
и оr]lормяне на пластове от непромит и непресят пясък и валиране в секция IIIA

l. ЕТ,,Гранд Комерсиал Пламен Нейчев" гр. Гълъбово

6.4. Съгласllо .lл, '72, ал. 1 от ЗоП, комисията не извърши съпоставяне на ценоt]I] le
предложения! по обособени позиции, поради това, че не е приложимо.

б.5. Извърши оценка и класиране, съгласно условията на документацията за ytlilcTlle- Hll

предложенията на участниците по обособеIrи позиции, както следва:

6.5.1. По обособена позIlция J\Ъ 2: "Разриване на гJIини с булдозер до 40 Mr за ос|lорirrяItс Itit

пласт25 см и валиране с валяк в Клетка Nq З и М 4 в секция III Б ";

лъ Участник Класираrtе
l ЕТ.,Гранл Комерсиаr - 1Iламен Нейчев" тр.

Гълъбово 126 500
2 ..Мит и ко" ЕООД, гр. Пловдив 12] 200

6.5.2. Обособена позllцIlя J\Ъ 4: "Разриване о булдозер на пепелина в секция I[IA, разIlиваrrс
и оформяне }Ia пластове от непромит и непресят пясък и валираI{е в секция IIIA"

J\t2 Участнпк класипане
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1 | ЕТ.,Гранд Комерсиал Пламен Нейчев" гр.
Гълъбово l 67 З67

VII. Предлага за изпълнител на договорите по обособени позиции, както следва:

7.1. По обособена позиция j\} 2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за оr]lорп,tяне гlа

пласт25смивалиранесваJIяквКлеткаМ3иЛЬ4всекцияlIIБ"-ЕТ,,ГрандКомерсиал-Плапtеll
Нейчев" гр. Гълъбово с предлагана цена за изпълнение на поръчката - 126 500 лв. без ДДС.

Мотпви: Предлаганата от уtIастника цена 126 500.00лв. е по-ниска от прогноз1,1аIа cToйttoct
150 000,00 лв. заложена от Възложителя. Предложението на участника отговаря на предваритеJIlIо
обявените от Възлоrкителя условия. Класирането е извършено съгласно условията о,!

!окументацията за участие, на база предложената цена за изпълнение на поръчката е в лева, бс,l

filC и включва всички разходи по изпълнение на поръчката, като на първо място е участнI.1ti1,1
предложил най-ниска такава по обособената позиция.

'1.2. По Обособена позиция ЛЪ 4: "Разриване с булдозер на пепелина в секttия ITIA.,

разриване и оформяне на пластове от непромит и непреся,г пясък и валиране в секция IIIA" -
ЕТ,,Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гълъбово с предлагана цена за изпълrtенtlе llil
поръчката - 67 З67 ,20 лв. без ДДС.

Мотиви: Предлаганата от участника цена 67 З61 ,20 лв. е по-ниска от прогнозната cтoiillt)cl
70 000100 лв. заложена от Възложителя.Предложението на участника отговаря на предварIlтелп()
обявените от Възложителя условия. Класирането е извършено съгласно !окументацl.rята зil

участие, на база предложената цена за изпълнение на поръчката е в лева, без !,ЩС Il BкJlto(lt]ll
всички разходи по изпълнение на поръчката и е единственият участник по обособената позицIiя.
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