ПРОТОКОЛ №1

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 604 от 15.12.2016 г. на Кмета на
Община Годеч, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на
територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места
в община Годеч през 2017 г.”
Днес, 15.12.2016 г., в 11:00 часа, в Заседателна зала на Община Годеч се проведе
заседание на комисия в състав:
Председател: адв. Огнян Любенов Ненчев – външен консултант на община Годеч,
специалност: Право, заместван от инж. Илиана Викторова Григорова за периода от 11:00
часа до 11:30 часа;
Членове:
1. инж. Ангел Радков Ангелов – директор на д-я „ТУЕП” в община Годеч, специалност:
инженер „ГФК”;
2. Красимир Владимиров Методиев – гл. специалист „КРГ” в д-я „ТУЕП” в община Годеч,
специалност: строителен техник;
3. Ангелина Светославова Костадинова – гл. специалист „Районен техник” в д-я „ТУЕП” в
община Годеч, специалност: строителен техник;
4. Лъчезар Ангелов Панайотов – гл. счетоводител в д-я „АО и ФСД” в община Годеч,
специалност: икономист;
Резервни членове:
1. Теодора Василева Василева – счетоводител д-я на „СДОКМДТ” в община Годеч,
специалност: икономист;
2. инж. Илиана Викторова Григорова – ст. експерт „Проекти”, в д-я „ТУЕП” в община Годеч,
специалност: инженер технолог;
Заседанието на комисията беше открито от инж. Ангел Радков Ангелов който обяви
пред присъстващите, че назначеният председател е уведомил, че ще закъсне за публичното
заседание, поради което състава на комисията бе попълнен с резервния член инж. Илиана
Викторова Григорова, която да гозамести до неговото пристигане.
Комисията получи списъка на участниците и представените оферти, след което
всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки.
На откритото заседание присъстваха участници в процедурата и техни упълномощени
представители, съгласно протокола за присъстващите лица по реда на чл. 54, ал. 2-5 от
ППЗОП, а именно:
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За участие в процедурата са постъпили следните оферти:
№

Входящ №

Дата

Час

Фирма

1.
2.

69-00-340
69-00-341

14.12.2016 г.
14.12.2016 г.

13:24
14:54

„Мегаинвест – Холд” ЕООД
„Билитранс – Годеч” ЕООД

Комисията констатира, че всички оферти са подадени в срок, поради което следва да
бъдат отворени.
Работата на комисията премина в следния дневен ред за всяка оферта:
1. Извършване на проверка за целостта на представените оферти и отварянето по реда
на постъпването.
2. Извършване на проверка за наличие на опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.
3. Подписване на плик № 3 от трима от членовете на комисията. По един
представител от присъстващите участници се кани да подпише плик № 3 на останалите
участници.
4. Подписване на всички документи, съдържащи се в техническите предложения на
участниците, от трима членове на комисията. По един представител от присъстващите
участници се кани да подпише всички документи, съдържащи се в техническите
предложения.
5. Оповестяване на документите, приложени в опаковката по смисъла на чл. 47, ал. 2
от ППЗОП относно критериите за подбор и личностно състояние на участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на офертните предложения по реда на
тяхното постъпване.
Участник № 1 – „Мегаинвест – Холд” ЕООД
Подадената от Участник № 1 оферта съдържа: опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП, отделен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – същият е непрозрачен и
запечатан. Подадената оферта е изготвена и представена в 1 (един) оригинал на езика на
обществената поръчка.
2

Трима от членовете на комисията подписаха плик „Предлагани ценови параметри” оригинал.
След това комисията отвори опаковката по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП,
съдържаща Техническото предложение на участника. Трима от членовете на комисията,
подписаха всички документи, съдържащи се в него.
След това комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по смисъла
на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и личностно състояние на
участниците.
Участник № 2 – „Билитранс – Годеч” ЕООД
Подадената от Участник № 2 оферта съдържа: опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП, отделен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – същият е непрозрачен и
запечатан. Подадената оферта е изготвена и представена в 1 (един) оригинал на езика на
обществената поръчка.
Трима от членовете на комисията, както и представител на участник, подписаха плик
„Предлагани ценови параметри” - оригинал.
След това комисията отвори опаковката по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП,
съдържаща Техническото предложение на участника. Трима от членовете на комисията,
както и представител на участниците, подписаха всички документи, съдържащи се в него.
След това комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по смисъла
на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и личностно състояние на
участниците.
В 11:20 ч. инж. Ангелов обяви, че с това закрива публичната част на заседанието на
комисията.
Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя на Участник № 1 – „Мегаинвест – Холд” ЕООД.
Участникът е представил следните документи относно личното състояние и
критериите за подбор:
 Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно Приложение № 1
към Образец № 1;
 Единен европейски документ за обществени поръчки, съгласно Образец № 2, в
който участникът е декларирал, че:
o Ще използва ресурсите на трети страни;
o Липсват основания за изключване;
o Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с
предмета на поръчката, както следва:
 „Подъдржане на републиканскит епътища на територията на
Югозападен район, стопанисван от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1от
ЗП, за обособена позиция № 2 ОПУ Кюстендил”;
 „Услуги по зимно поддържане и почистване на част от
общинската пътна мрежа на територията Район Връбница и
Район Нови Искър”;
 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна
мрежа и улична мрежа в гр. Свогеза сезон 2014/2015”;
 Поддържане на АМ „Струма” ЛОТ 1 „Долна Диканя – Дупница”;
 Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „в” от ППЗОП;
 Декларация за срока на валидност на офертата;
 Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д” от ППЗОП;
 Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
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Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИОДРЮПДРСТЛТДС;
Справка за среден годишен оборот и за среден годишен оборонт в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката за 2013г., 2014 г. 2015 г.;
Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената услуга;
Списък на персонала;
Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които
ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Представените от участника документи относно личното състояние и критериите за
подбор отговарят на изискванията на Възложителя и не са констатирани несъответствия.
След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно
РЕШИ:
Допуска участник „Мегаинвест – Холд” ЕООД до разглеждане на Техническо
предложение.

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя на Участник № 2 – „Билитранс – Годеч” ЕООД.
Участникът е представил следните документи относно личното състояние и
критериите за подбор:
 Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно Приложение № 1
към Образец № 1;
 Единен европейски документ за обществени поръчки, съгласно Образец № 2, в
който участникът е декларирал, че:
o Ще използва ресурсите на трети страни;
o Липсват основания за изключване;
o Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с
предмета на поръчката, както следва:
 „Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на
общинските пътища на територията на Община Годеч и
снегопочистване на уличната мрежа на населените места в
община Годеч през 2016 г.”;
 Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „в” от ППЗОП;
 Декларация за срока на валидност на офертата;
 Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д” от ППЗОП;
 Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
 Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИОДРЮПДРСТЛТДС;
 Справка за среден годишен оборот и за среден годишен оборонт в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката за 2013 г., 2014 г. 2015 г.;
 Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената услуга;
 Списък на персонала;
 Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които
ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
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Представените от участника документи относно личното състояние и критериите за
подбор отговарят на изискванията на Възложителя и не са констатирани несъответствия.
След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно
РЕШИ:
Допуска участник „Билитранс – Годеч” ЕООД до разглеждане на Техническо
предложение.
С това приключи заседанията на комисията. Председателят насрочи следващо
заседание на Комисията на 16.12.2016 г. от 09:00 часа. Председателят закри заседанието в
12:00 часа.

Комисия:
Председател: ………/П/……….......

Членове:1) …………/П/…………….

2) …………/П/…………….

3) …………/П/…………….

4) …………/П/…………….

Подписите не се публикуват съгласно чл.2 от ЗЗЛД
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