ДОКЛАД

на комисия, назначена със Заповед №52 от 17.04.2018 г. г. на
Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана
Днес, 29.06.2018 г., комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Георгиев Димитров – Директор „Европейска интеграция и икономическо развитие” в Община Монтана
и ЧЛЕНОВЕ: 1. Володя Иванов Димитров – юрист
2. Зоя Василева Димитрова – гл. счетоводител на „Регионално депо за
отпадъци – Монтана“ ЕООД
назначена със Заповед №52 от 17.04.2018 г. г. на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. гр. Монтана във връзка с Решение №38 от 05.04.2018 г., се
събра за провеждане на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка чрез финансов лизинг на един брой употребяван верижен булдозер за
нуждите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД“
Изпратена е една покана с изх. № РД-05-34 от 05.04.2018 г. до „СОЖЕЛИЗБЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 131391369 и със седалище и адрес на управление гр. София
1303, бул. „Александър Стамболийски“ №73, ет. 3, представлявано от Михаил Руменов
Комитски и Борислав Маргаритов Петков - управител, да представи на Възложителя
оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет.
На договарянето участникът бе представляван от Андрей Яворов Загоров – упълномощен представител на „СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София.
Участникът ще използва подизпълнител за изпълнението на поръчката:
• „Екосол България“ АД с ЕИК 200358273 и със седалище и адрес на управление: с.
Лозен 1151, Столична община, ул. „Съединение“ №127г, представлявано от Георги Петров Атанасов – Изпълнителен директор, Явор Димитров Асенов – Председател на Съвета
на директорите, и Стефан Богданов Младенов – член на Съвета на директорите. Тел. 088
550 2896, е-mail: office@ecosol.bg.
Комисията разгледа и прие представените в оферта вх. № РД-05-20 от 17.04.2018 г.
(11:40 ч.) на участника документи, изискани в поканата.
Заявление за участие – Образец №1, с приложен към него Единен европейски доку1.
мент за обществени поръчки (ЕЕДОП) от участника и от подизпълнителя – Образец
№2
2.
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – Образец №3
3.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №4
4.
Декларация за срока на валидност на офертата – Образец №5
5.
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №6
6.
Ценово предложение на участника – Образец №7
7.
Опис по чл. 47, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП – Образец №8
8.
Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участника
и от подизпълнителя – Образец №9
9.
Техническа спецификация на предлаганата техника за участие в настоящата обществена поръчка – Образец №10
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническото предложение и Предлаганите ценови параметри.
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Участникът декларира, че е съгласен да изпълни посочената в поканата дейност:
Доставка чрез финансов лизинг на един брой употребяван верижен булдозер за нуждите
на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно одобрения от Възложителя Образец № 3 към Документацията за участие, като същото е надлежно подписано
и подпечатано.
Представени са и следните документи:
• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно
Образец № 4 към Документацията за участие;
• Декларация за срока на валидност на офертата, съгласно Образец № 5 към Документацията за участие;
• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо, съгласно Образец № 6 към Документацията за
участие;
• Техническа спецификация, съгласно Образец № 10 към Документацията за участие;
• Описание на оферираната техника със задължително посочване на марка и модел
на техниката.
Проверката за съответствие на Техническото предложение на участника с минималните изисквания, заложени в Техническата спецификация установи следното:
Минимални изисквания, съг- Характеристики на техникаПокрива мин.
ласно техническата специфита, съгласно техническото
изисквания
кация
предложение на участника
(ДА/НЕ/коментар)
Доставка на 1 бр.
употребяван верижен
1 бр. употребяван верижен булбулдозер, който да отговаря
дозер марка KUMATSU, модел
на следните минимални
D65 EX-15EO:
технически параметри:
Оперативно тегло на
машината от 20 000 kg до
Оперативно тегло на машината
22.000 kg (теглото на
20 280 kg (теглото на машината
машината със съответния
със съответния работен орган
работен орган /гребло/
/гребло/ номинален обем работДА
номинален обем работни
ни течности /смазочни, охладитечности /смазочни,
телни, хидравлични/ пълен реохладителни, хидравлични/
зервоар за гориво, без рипер).
пълен резервоар за гориво,
без рипер).
Двигател дизелов с водно
Двигател дизелов с водно охДА
охлаждане
лаждане
Максимална мощност на
Максимална мощност на двигадвигателя (ISO9249) от 200
ДА
теля (ISO9249) от 205 HP
HP до 220 НР
Кубатура на двигателя от 8
Кубатура на двигателя 8.27
ДА
литра до 9 литра
литра
Максимална теглителна
Максимална теглителна сила
ДА
сила минимум 38 000 kg
38000 kg
Булдозерно оборудване Булдозерно оборудване – гребгребло, минимален обем 5.5
ДА
ло с обем 5.6 m³
m³
Широчина на веригата
Широчина на веригата 610 mm
ДА
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Минимални изисквания, съгласно техническата спецификация
минимум 600 mm
Просвет минимум 400 mm
Управление с джойстикове
Хидродинамична
трансмисия
Хидростатична система за
завиване
Кабина – ергономична,
шумоизолирана,
обезопасена при
преобръщане ROPS ,
комфортна операторска
седалка, отопление,
климатик, електронна
мониторинг система за
контрол и диагностика на
всички работни функции, с
електронна памет за всички
появили се нередности,
телеметрична система за
дистанционен мониторинг.
Светлини на кабината за
преден и заден ход.
Възможност за заключване
на кабината, двигателния
отсек и резервоара за
гориво.
Година на производство не
по-рано от 01/01/2008 г.
Отработени моточасове не
повече от 1800
1.
2.

Характеристики на техниката, съгласно техническото
предложение на участника

Покрива мин.
изисквания
(ДА/НЕ/коментар)

Просвет – 405 mm
Управление с джойстици

ДА
ДА

Хидростатична система за завиване

ДА

Хидродинамична трансмисия

ДА

Кабина:
ергономична,
шумоизолирана, обезопасена
при преобръщане ROPS ,
комфортна операторска
седалка, отопление, климатик,
електронна мониторинг
система за контрол и
диагностика на всички
работни функции, с
електронна памет за всички
появили се нередности,
телеметрична система за
дистанционен мониторинг.
Светлини на кабината за
преден и заден ход.
Възможност за заключване на
кабината, двигателния отсек и
резервоара за гориво.

ДА

2008 г.

ДА

1 705

ДА

В Техническото си предложение участникът е направил следните предложения:
Срок на доставка – 3 (три) дни, считано от датата на представяне на писмена заявка
от страна на Възложителя;
Валидност на офертата – 180 дни считано от крайния срок за получаване на оферти.

В офертата си Участникът предлага да изпълни поръчката при следните финансови
условия:
Цена: 329 897,00 лева без ДДС, както следва:
1.
Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката.
1.1. Цената по т.1. за изпълнение на поръчката включва:
1.1.1. Цената за доставка на булдозера – в размер на 305 000,00 лева без ДДС.
1.1.2. Лизинговото оскъпяване, съгласно лизингов погасителен план за 60 (шестдесет) месеца – в общ размер на 23 061,00 лева.
1.1.3. Еднократна такса за управление на лизинга – в размер на 1 586,00 лева без
ДДС, дължима при сключване на договора за обществената поръчка.
3

1.1.4. Такса за регистрация на булдозера в КТИ (ако такава регистрация е възможна) – в размер на 250,00 лева без ДДС, дължима при сключване на договора за
обществена поръчка.
1.1.5. Остатъчна стойност за придобиване на булдозера след изтичане срока за лизинг, при условие, че възложителят се възползва от опцията за придобиване
на собствеността върху булдозера – 30 500,00 лева без ДДС.
1.2. Доставката ще бъде осъществена при условията на 60 (шестдесет) месечен финансов
лизинг с опция за прехвърляне на правото на собственост.
1.3. Първоначалната вноска по договора за финансов лизинг с опция за прехвърляне на
правото на собственост е в размер на 20% (двадесет на сто) от цената за доставка на булдозера, посочена в т. 1.1.1. по-горе.
1.4. Всяка от месечните лизингови вноски (сума на лихвата и главницата) по погасителния план е в размер на 3 942,68 лева без ДДС. Погасителният план съдържа шестдесет
равни месечни лизингови вноски.
В процеса на договаряне представителя на участника предложи преди доставката на
договорираната техника да се извърши безплатно пълно техническо обслужване.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката и не
подлежи на увеличение.
Комисията предлага на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“
ЕООД гр. Монтана, в качеството му на Възложител да сключи договор за изпълнението на
поръчка с предмет „Доставка чрез финансов лизинг на един брой употребяван верижен
булдозер за нуждите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД” с участника:
„СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 131391369 и със седалище и адрес на управление
гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ №73, ет. 3, представлявано от Михаил
Руменов Комитски и Борислав Маргаритов Петков – управители, с подизпълнител
„ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 200358273 и със седалище и адрес на управление: с.
Лозен 1151, Столична община, ул. „Съединение“ №127г, представлявано от Георги Петров Атанасов – Изпълнителен директор, Явор Димитров Асенов – Председател на Съвета
на директорите, и Стефан Богданов Младенов – член на Съвета на директорите.
Настоящият доклад, съставен на 29.06.2018 г., и цялата документация от процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл. 108 от Закона за обществените поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(Деян Димитров)

Членове:
1.

*
(Володя Димитров)

2.

*
(Мариела Живкова – Крълева)
03.07.2018 г.
(дата на получаване на доклада)

*
(Зоя Димитрова)

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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