ПРОТОКОЛ №3

от дейността на комисия, назначена със Заповед №348 от 01.10.2019 г. на
Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана
Днес, 01.10.2019 г., комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
и ЧЛЕНОВЕ:

Деян Георгиев Димитров – директор „Европейска интеграция и икономическо развитие” в Община Монтана

1. Володя Иванов Димитров – юрист

2. Зоя Василева Димитрова – гл. счетоводител на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД,

на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №42
от 20.09.2019 г. за разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка
чрез процедура на пряко договаряне с предмет:
„Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на
„Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана“

Договарянето с третия участник, определен чрез жребий по чл. 67, ал. 1 от ППЗОП –
„ММ ГРУП“ ЕООД гр. Хасково, представляван от Илиян Илчев – управител, започна в 14:30
ч.
Комисията разгледа представените в оферта вх. №РД-05-30 от 30.09.2019 г. (14:35 ч.)
на участника документи, изискани в поканата:
1.

2.
3.
4.
5.

Заявление за участие – Образец №1, с приложен към него
а) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от участника,
б) Копие от лиценз №2252 от 30.08.2012 г. за извършване на охранителна дейност на
територията на Република България
в) Референция за изпълнението на 2 (две) услуга с предмет и обем идентични или
сходни с тази на поръчката през последните 3 (три) години, считано към датата, на
подаване на офертата
Опис на представените към офертата документи за участие – приложение към Образец №1.
Техническо предложение – Образец №2.
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци
и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №3.
Ценово предложение на участника – Образец №4.

Представен е Електронен единен европейски документ за обществени поръчки
(еЕЕДОП) – 1 бр. на електронен носител на участника „ММ ГРУП“ ЕООД. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се представлява от управителя Илиян Илчев, който е съдружник с Диляна Илчева. Съгласно учредителният акт
на дружеството, управителят управлява и представлява същото и взема решения по всички
въпроси във връзка с дейността му. Представяният еЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от управителя Илиян Илчев.
Участникът е декларирал, че няма да възлага на трети страни изпълнението на част от
поръчката
I.

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно одобрения от
Възложителя Образец №2 към Документацията за участие, като същото е надлежно подписано и подпечатано:
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1.

Обект: „Депо за неопасни отпадъци“

Участникът е приложил план за организиране на денонощна физическа охрана.

Предвидено е охраната да се осъществява от 2 поста от общо петима охранители на
12-часови смени.

Описани са задълженията на изпълнителя, извършващ охранителните услуги при тяхната организация. Описани са личните предпазни защитни средства. Комуникациите и указанията за тактика на действие при различни ситуации са изведени в отделно приложение.
2.

Обект: „Център за разделно събиране на отпадъци от домакинствата в т. ч. едрогабаритни и опасни отпадъци“

Участникът е приложил план за организиране на денонощна физическа охрана и осъществяване на пропускателния режим на обекта.
Предвидено е охраната да се осъществява от един денонощен пост, обслужван от петима охранители на 12-часови смени.

Описани са задълженията на изпълнителя, извършващ охранителните услуги при тяхната организация. Описани са личните предпазни защитни средства. Комуникациите и указанията за тактика на действие при различни ситуации са изведени в отделно приложение.
Участникът е приложил към Техническото предложение Указания за тактика на действие при различни ситуации.
Комисията реши, че Техническото предложение на участника съответства на минималните изисквания, заложени в Техническата спецификация.
II. В Ценовото предложение Участникът предлага да изпълни поръчката при следните финансови условия:

Цена: 133 600,00 (сто тридесет и три хиляди и шестстотин) лева без ДДС или
160 320,00 (сто и шестдесет хиляди триста и двадесет) лв. с ДДС.
Общата цена е сформирана, както следва:

Единична цена за м. ноември и декември 2019 г.:

9 020,00 (девет хиляди и двадесет) лв./месец без ДДС или 10 824,00 (десет хиляди и
осемстотин двадесет и четири) лв./месец с ДДС.
Единична цена за м. януари - декември 2020 г.:

9 630,00 (девет хиляди шестстотин и тридесет) лв./месец без ДДС или 11 556,00 (единадесет хиляди петстотин петдесет и шест) лв./месец с ДДС.

Предложената от цена е крайна и включва всички разходи на участника за изпълнение
на поръчката.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката и не
подлежи на увеличение.

Участникът декларира още веднъж пред комисията, че е съгласен да изпълни посочената в поканата дейност „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на
обекти на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана“ при условията,
определени от възложителя, и при цената, посочена в ценовото предложение.
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Участникът отказа комисията да оповестява постигнатите с него договорености пред
останалите участници на основание чл. 67, ал. 3 от ППЗОП.
Настоящият протокол е съставен на 01.10.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Членове:

*
(Деян Димитров)

УЧАСТНИК: *

(Илиян Илчев)

1. *
(Володя Димитров)
2. *
(Зоя Димитрова)
* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗЗЛД.
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