ПРОТОКОЛ №1

от действията на комисия, назначена със Заповед №221 от 20.11.2017 г. на
Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана
Днес, 20.11.2017 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,

назначена със Заповед №221 от 20.11.2017 г. на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение №34 от 10.10.2017 г. се събра за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне правото на собственост на 1
брой употребяван верижен булдозер, съгласно техническа спецификация, за нуждите
на Регионално депо за отпадъци – Монтана ЕООД“
Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед №221 от 20.11.2017
г. на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД за състава на комисията и разясни начина на работа.
До определения срок – 16:30 ч. на 17.11.2017 г., са постъпили 2 (два) броя оферти.
Комисията се запозна с регистъра на постъпилите оферти и всеки член от комисията
попълни и представи на председателя на комисията Декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП
във връзка с чл.103, ал. 2 от ЗОП.

1.
2.

Документи за участие са подадени от следните фирми:
„ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД гр. София – оферта с вх. №РД-05-39 от 17.11.2017 г. (13:10 ч.);
„РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр. София – оферта с вх. № РД-05-40 от
17.11.2017 г. (13:40 ч.);

При отваряне на офертите присъства Николай Ефтимов Димитров – упълномощен
представител на участника „Интерлийз“ ЕАД гр. София.
След като от членовете на комисията и представителя на участника в процедурата не
постъпиха възражения относно целостта на пликовете, съдържащи офертите, комисията
пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване:
1.
„Интерлийз“ ЕАД с ЕИК 831257890 и със седалище и адрес на управление: гр. София 1040, бул. „Цариградско шосе“ №135А, представлявано от Атанас Христов Ботев – Изпълнителен директор. Тел. 02 937 7976, е-mail: interlease@interlease.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него документи, Техническо предложение и запечатан непрозрачен плик с Предлагани ценови параметри.
1

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри.
Участникът ще използва подизпълнител за изпълнението на поръчката:
• „ЕСБ – София“ ЕООД с ЕИК 831677264 и със седалище и адрес на управление:
гр. София 1528, р-н Искър, ул. „Мюнхен“ №14, представлявано от Борис Крумов Стоянов –
управител. Тел.: 02 973 2575, е-mail: sales@esbsofia.com
2.
„Райфайзен Лизинг България“ ЕООД с ЕИК 131206120 и със седалище и адрес на
управление: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ №32А, ет. 6, представлявано от Николай
Иванов Христов и Васил Костадинов Кошничаров – управители. Тел. 02 491 9191, факс
02 974 2057, е-mail: krasimir.stanchev@rlbg.raiffeisen.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него документи, Техническо предложение и запечатан непрозрачен плик с 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 и
при спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП присъстващият представител също
подписа Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри.
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
На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на
Комисията.
Комисията продължи своята дейност на закрито заседание – преглед на документите,
приложени към Заявлението за участие за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
В изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията направи следните констатации за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя:
1.
то:

За „Интерлийз“ ЕАД гр. София при извършена проверка се констатира следно-

Изискуеми документи
1. Опис на представените
документи по чл. 47, ал. 3
от ППЗОП

2. Заявление за участие –
Образец № 1 към Документацията за участие
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец

Представени
документи
ДА
ДА
ДА

Коментар

Представен е опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на т. 3.1 от Документацията за участие
Представено е Заявление за участие, съгласно Образец № 1 към Документацията за
участие
Представен е Единен европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец
№ 2 към Документацията за участие
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Изискуеми документи

№ 2 към Документацията
за участие за „Интерлийз“ ЕАД

Представени
документи

Коментар

1. Декларирани са обстоятелства относно
правноорганизационната форма на участника и представителната власт на лицата,
посочени в ЕЕДОП. Комисията извърши
проверка в Търговския регистър относно
декларираните обстоятелства.
2. Участникът е декларирал, че участва в
процедурата за обществена поръчка, заедно с други икономически оператори, а
именно „ЕСБ - София“ ЕООД, ЕИК
831677264, който ще извършва доставка
на вещта по предмета на поръчката и
осигуряване на гаранционно и сервизно
обслужване. Представен е ЕЕДОП на
„ЕСБ - София“ ЕООД.
3. Участникът е декларирал, че:
а) няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди;
б) изпълнил е всички свои задължения
свързани с плащането на данъци и и
социалноосигурителни вноски;
в) не са налице обстоятелства свързани с
несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение.
4. В част ІV, раздел А Годност, т. 1, участникът е декларирал, че е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е вписан като финансова институция в Регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции. Посочено е позоваване на съответните интернет
адреси, където може да се намери информация по отношение на декларираните обстоятелства. Комисията извърши
проверка на заявените от участника обстоятелства.
Съгласно Раздел ІІІ от Документацията за
участие участникът следва да е вписан в
публичния регистър на БНБ като лице,
което предоставя финансов лизинг по занятие. „Интерлийз“ ЕАД е вписан в Регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) под номер
BGR00085, като лице, което осъществява
следните дейности съгласно ЗКИ (финансов лизинг и други дейности).
Въз основа на горното, Комисията счита,
че участникът отговаря на изискванията
за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, посо3

Изискуеми документи

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец
№ 2 към Документацията
за участие за „ЕСБ - София“ ЕООД

Представени
документи

Коментар

чени от Възложителя в Документацията
за участие.
5. В част ІV, раздел В Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП е
декларирал изпълнени доставки с предмет
идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години до
датата на подаване на офертата.
В Раздел ІІІ от Документацията на обществената поръчка е посочено, че за „доставки, чийто предмет е сходен с предмета
на поръчката“, следва да се разбира такъв,
който включва доставка на 1 бр. булдозер.
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата следва да е извършил поне 1
(една) доставка, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на поръчката.
В ЕЕДОП са декларирани следните доставки:
а) Предоставяне при условията на финансов лизинг на 1 бр. булдозер, стойност
359 000 евро без ДДС, дата 30.08.2017
г., срок на договора за лизинг 48 месеца, Възложител – ТЕЦ Бобов дол ЕАД.
Предметът на описаната доставка е сходен с
предмета на обществената поръчка, формулиран в Раздел ІІІ от документацията за
участие, където е посочено, че за „доставки,
чийто предмет е сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира такъв, който
включва доставка на бр. булдозер. Като дата
на извършената доставка е посочена
30.08.2017 г., което означава, че извършената
доставка е осъществена през последните 3
(три) години, считано от датата на подаване
на офертата.
Въз основа на горното, Комисията счита, че
участникът отговаря на изискванията за технически и професионални способности, посочени от Възложителя в Документацията за
участие.
Представен е Единен европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец
№ 2 към Документацията за участие
1. Декларирани са обстоятелства относно
правноорганизационната форма на участника и представителната власт на лицето, посочено в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър
4

Изискуеми документи

Представени
документи

Коментар

относно декларираните обстоятелства.
2. Участникът е декларирал, че участва в
процедурата за обществена поръчка, като
подизпълнител на „Интерлийз“ ЕАД, като осигурява доставка на транспортно
средство.
3. Участникът е декларирал, че:
а) няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди;
б) изпълнил е всички свои задължения
свързани с плащането на данъци и и
социалноосигурителни вноски;
в) не са налице обстоятелства свързани с
несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение.
4. В част ІV, раздел В Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП е
декларирал изпълнени доставки с предмет идентичен или сходен с предмета на
поръчката през последните три години до
датата на подаване на офертата. В Раздел
ІІІ от Документацията на обществената
поръчка е посочено, че за „доставки, чийто предмет е сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира такъв, който
включва доставка на 1 бр. булдозер.
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата следва да е извършил поне 1
(една) доставка, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Подизпълнителите трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване. Предвид факта,
че е декларирано, че „ЕСБ - София“ ще
изпълнява доставката на вещта по предмета на поръчката, същият следва да отговаря на изискванията, посочени в Раздел ІІІ от Документацията за участие по
отношение на технически и професионални способности.
В ЕЕДОП са декларирани следните доставки:
а) Доставка на специализирана експлоатационна техника, включително на 1
брой булдозер DRESSTA, стойност
117 990 лева без ДДС, дата 03.08.2015
г. – 09.09.2015 г., получател община
5

Изискуеми документи

5. Декларацията по чл. 3,
т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Образец № 9 към
Документацията за участие
6. Документи за доказване
на предприетите мерки за
надеждност, когато е приложимо
7. Документите по чл. 37,
ал. 4 от ППЗОП, когато е
приложимо

Представени
документи

ДА

НП
НП

Коментар

Велика Търново.
Предметът на описаната доставка е сходен с
предмета на обществената поръчка, формулиран в Раздел ІІІ от документацията за
участие, където е посочено, че за „доставки,
чийто предмет е сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира такъв, който
включва доставка на бр. булдозер. Като период на извършената доставка е посочен
03.08.2015 г. - 09.09.2015 г., което означава,
че извършената доставка е осъществена през
последните 3 (три) години, считано от датата
на подаване на офертата.
Въз основа на горното, Комисията счита, че
подизпълнителят отговаря на изискванията
за технически и професионални способности, съобразно вида и дела на неговото участие, посочени от Възложителя в Документацията за участие.
Представена е Декларацията по чл. 3, т. 8 от
Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, съгласно Образец № 9 към Документацията за участие от
„Интерлиийз“ ЕАД и „ЕСБ - София“ ЕООД.

Неприложимо.
Неприложимо.

Въз основа на изложеното по-горе, Комисията счита, че декларираните обстоятелства относно личното състояние, годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност и технически и професионални способности, съответстват на
изискванията на Възложителя.
2.
За „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД гр. София при извършена проверка се
констатира следното:
Представени
Изискуеми документи
Коментар
документи
1. Опис на представените
Представен е опис на представените докуДА
документи по чл. 47, ал. 3
менти по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, в съответс6

Изискуеми документи

Представени
документи

2. Заявление за участие –
Образец № 1 към Документацията за участие

ДА

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец
№ 2 към Документацията
за участие за „Райфайзен
лизинг България“ ЕООД

ДА

от ППЗОП

Коментар

твие с изискванията на т. 3.1 от Документацията за участие
Представено е Заявление за участие, съгласно Образец № 1 към Документацията за
участие
Представен е Единен европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец
№ 2 към Документацията за участие
1. Декларирани са обстоятелства относно
правноорганизационната форма на участника и представителната власт на лицата, посочени в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър
относно декларираните обстоятелства.
2. Участникът е декларирал, че при изпълнение на поръчката ще използва подизпълнител, а именно „Екосол България“
АД, ЕИК 200358273, който ще извършва
доставка на вещта по предмета на поръчката. Представен е ЕЕДОП на „Екосол
България“ АД.
3. Участникът е декларирал, че:
а) няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди;
б) изпълнил е всички свои задължения
свързани с плащането на данъци и и
социалноосигурителни вноски;
в) не са налице обстоятелства свързани с
несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение.
4. В част ІV, раздел А Годност, т. 1, участникът е декларирал, че е вписан в Регистъра на БНБ по чл. 3, ал. 2 от Закона за
кредитните институции. В т. 2 е посочено, че участникът притежава лиценз от
БНБ за осъществяване на финансов лизинг на територията на Република България. Комисията извърши проверка на заявените от участника обстоятелства.
Съгласно Раздел ІІІ от Документацията за
участие участникът следва да е вписан в
публичния регистър на БНБ като лице,
което предоставя финансов лизинг по занятие. „Райфайзен Лизинг България“
ЕООД е вписан в Регистъра по чл. 3, ал. 2
от Закона за кредитните институции
(ЗКИ) под номер BGR00122, като лице,
което осъществява слените дейности съгласно ЗКИ (финансов лизинг, отпускане
на заеми със средства, които не са набра7
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4. Единен европейски документ за обществени по-

Представени
документи

Коментар

ни чрез публично привличане на влогове
или други възстановими средства).
Въз основа на горното, Комисията счита,
че участникът отговаря на изискванията
за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, посочени от Възложителя в Документацията
за участие.
5. В част ІV, раздел В Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП е
декларирал изпълнени доставки с предмет
идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години до
датата на подаване на офертата. В Раздел
ІІІ от Документацията на обществената
поръчка е посочено, че за „доставки, чийто предмет е сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира такъв, който
включва доставка на 1 бр. булдозер.
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата следва да е извършил поне 1
(една) доставка, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на поръчката.
В ЕЕДОП са декларирани следните доставки:
б) Доставка на 1 бр. булдозер с хидравлично задвижване PR 734 LGP726/11758 LITRONIC, стойност 143
940 евро с ДДС, дата 07.04.2017 г., получател – „РУА България“ ЕООД.
Предметът на описаната доставка е сходен с
предмета на обществената поръчка, формулиран в Раздел ІІІ от документацията за
участие, където е посочено, че за „доставки,
чийто предмет е сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира такъв, който
включва доставка на бр. булдозер. Като дата
на извършената доставка е посочена
07.04.2017 г., което означава, че извършената
доставка е осъществена през последните 3
(три) години, считано от датата на подаване
на офертата.
Въз основа на горното, Комисията счита, че
участникът отговаря на изискванията за технически и професионални способности, посочени от Възложителя в Документацията за
участие.
Представен е Единен европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец
8
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ръчки (ЕЕДОП) - Образец
№ 2 към Документацията
за участие за „Екосол
България“ АД

Представени
документи

Коментар

№ 2 към Документацията за участие
1. Декларирани са обстоятелства относно
правноорганизационната форма на участника и представителната власт на лицата, посочени в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър
относно декларираните обстоятелства.
2. Участникът участва в процедурата за обществена поръчка, като подизпълнител
на „Райфайзен лизинг България“ ЕООД,
като осигурява доставка на булдозера по
предмета на поръчката. Горепосоченото е
декларирано в Декларация от „Екосол
България“ АД за съгласие за участие в
обществената поръчка като подизпълнител.
3. Участникът е декларирал, че:
а) няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди;
б) изпълнил е всички свои задължения
свързани с плащането на данъци и и
социалноосигурителни вноски;
в) не са налице обстоятелства свързани с
несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение.
4. В част ІV, раздел В Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП е
декларирал изпълнени доставки с предмет идентичен или сходен с предмета на
поръчката през последните три години до
датата на подаване на офертата.
В Раздел ІІІ от Документацията на обществената поръчка е посочено, че за
„доставки, чийто предмет е сходен с
предмета на поръчката“, следва да се разбира такъв, който включва доставка на 1
бр. булдозер. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата следва да е извършил поне 1 (една) доставка, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета
на поръчката. Подизпълнителите трябва
да отговарят на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не
са налице основания за отстраняване.
Следователно „Екосол България“ АД
следва да отговаря на изискванията, посочени в Раздел ІІІ от Документацията за
участие по отношение на технически и
9
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5. Декларацията по чл. 3,
т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Образец № 9 към
Документацията за участие
6. Документи за доказване
на предприетите мерки за
надеждност, когато е приложимо
7. Документите по чл. 37,
ал. 4 от ППЗОП , когато е
приложимо

Представени
документи

ДА

НП
НП

Коментар

професионални способности.
В ЕЕДОП са декларирани следните доставки:
б) Доставка на 1 бр. булдозер Шантуй,
модел SD22-3, стойност 259 190 лева
без ДДС, дата 10.07.2015 г., получател
„Интеринструменти“ ООД, гр. София.
Предметът на описаната доставка е сходен с
предмета на обществената поръчка, формулиран в Раздел ІІІ от документацията за
участие, където е посочено, че за „доставки,
чийто предмет е сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира такъв, който
включва доставка на 1 бр. булдозер. Като дата на извършената доставка е посочена
10.07.2015 г., което означава, че извършената
доставка е осъществена през последните 3
(три) години, считано от датата на подаване
на офертата.
Въз основа на горното, Комисията счита, че
подизпълнителят отговаря на изискванията
за технически и професионални способности, съобразно вида и дела на неговото участие, посочени от Възложителя в Документацията за участие.
Представена е Декларацията по чл. 3, т. 8 от
Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, съгласно Образец № 9 към Документацията за участие от
„Райфайзен лизинг България“ ЕООД и „Екосол България“ АД.
Неприложимо.
Неприложимо.

Въз основа на изложеното по-горе, Комисията счита, че декларираните обстоятелства относно личното състояние, годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност и технически и професионални способности, съответстват на
изискванията на Възложителя.
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Въз основа на изложеното по-горе Комисията
РЕШИ:

Допуска до разглеждане на Техническото предложение и съответните документи
към него на участниците:
1. „Интерлийз“ ЕАД гр. София и

2. „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД гр. София

Мотиви:
•

•

Участникът „Интерлийз“ ЕАД гр. София с подизпълнител „ЕСБ - София“
ЕООД гр. София са представили всички необходими документи и информация и отговарят на изискванията на Възложителя;
Участникът „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД гр. София с подизпълнител „Екосол България“ АД с. Лозен са представили всички необходими документи и информация и отговарят на изискванията на Възложителя.

Настоящият протокол е съставен на 27.11.2017 г.

Председател:
Членове:

*

(Деян Димитров)
1. *

(Володя Димитров)

2. *

(Зоя Димитрова)

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

11

