ПРОТОКОЛ №3

от действията на комисия, назначена със Заповед №221 от 20.11.2017 г. на
Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана
На 22.12.2017 г. от 11:00 часа се състоя публично заседание на Комисия, назначена
със Заповед №221 от 20.11.2017 г. на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана в следния 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.

На основание чл. 57, ал. 3, изр. 1 от ППЗОП Комисията е обявила на 19.12.2017 г. чрез
съобщение в „Профила на купувача“ на „РДО – Монтана“ ЕООД, датата, часа и мястото на
отварянето на ценовите предложения на участниците в открита процедура 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“ - 22.12.2017 г. от 11:00 часа в административна сграда на „РДО-Монтана“ ЕООД гр. Монтана, местност Неделище, землища на с.
Крапчене и с. Николово
На публичното заседание на Комисията присъства Иван Пантев Иванов – упълномощен представител на участника „Интерлийз“ ЕАД гр. София и не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията съобщи името на допуснатия участник до етап на отваряне на ценови предложения – „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД гр. София.

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, преди да отвори ценовото
предложение на допуснатия участник, Комисията обяви резултатите от оценяване на офертата на допуснатия участник по другите показатели, обхващащи параметри от техническото
предложение.
Показател 1 (П1) – „Срок на доставка”

П1 = Cmin / Cn × 40 = 1 / 1 × 40 = 40 т.

Преди отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ на участник „Райфайзен
Лизинг България“ ЕООД, комисията и присъстващият упълномощен представител на участника „Интерлийз“ ЕАД гр. София се убедиха, че ценовото предложение на допуснатия
участник е представено в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на „Райфайзен Лизинг
България“ ЕООД.
Председателят оповести ценовото предложение, изготвено по Образец №7 от Документацията за участие в процедурата, подписано от лицата, с право да представляват участника, като бе прочетена предложената цена, както следва:
329 984,93 лева без ДДС (триста двадесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и
четири 0,93) лева без ДДС.
Цената по т. 1 от Образец №7 за изпълнение на поръчката включва:
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Цената за доставка на булдозера – в размер на 305 000 (триста и пет хиляди) лева без
ДДС.

Лизинговото оскъпяване1, съгласно лизингов погасителен план за 60 (шестдесет) месеца – в общ размер на 22 549,92 (двадесет и две хиляди петстотин четиридесет и девет 0,92) лева.

Еднократна такса за управление на лизинга – в размер на 2 135,00 (две хиляди сто
тридесет и пет) лева без ДДС, дължима при сключване на договора за обществената
поръчка.
Такса за регистрация на булдозера в КТИ (ако такава регистрация е възможна) - в
размер на 300,00 (триста) лева без ДДС, дължима при сключване на договора за обществена поръчка.
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 (тридесет хиляди и петстотин) лева без ДДС.

Първоначалната вноска по договора за финансов лизинг с опция за прехвърляне на
правото на собственост е в размер на 30% (тридесет на сто) от цената за доставка на булдозера, посочена в т. 1.1.1. от Образец №7.

Всяка от месечните лизингови вноски (сума на лихвата и главницата) по погасителния
план е в размер на 3 425,83 (три хиляди четиристотин двадесет и пет 0,83) лева без ДДС.
Погасителният план съдържа шестдесет равни месечни лизингови вноски.
Комисията установи, че към Ценовото предложение са представени:

− Приложение №1 към ценовото предложение: Лизингов погасителен план за употребяван верижен булдозер, марка KUMATSU, модел D65 EX-15EO.
− Приложение №2 към ценовото предложение: Общи условия на участника, обща тарифа и информация за застраховане на лизинговото имущество.

Присъстващият упълномощен представител на участника „Интерлийз“ ЕАД гр. София
подписа Ценовото предложение на „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД гр. София и приложенията към него.
С горните действия приключи публичната част от заседанието, след което Комисията
продължи своята работа при закрити врати.

Комисията извърши подробна проверка на съдържанието на представеното Ценово
предложение и съответствието му с Образец №7 от Документацията за участие в процедурата и с изискванията на Възложителя.
Комисията установи, че е налице съответствие между цифровия и словесен запис на
представеното Ценово предложение.
Комисията извърши проверка и установи, че е налице съответствие между сумата от
отделните компоненти по т.т. 1.1.1 ÷ 1.1.4 и сумата, посочена в т. 1 на Образец № 7.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника не е съобразено с изискването на Възложителя максимално допустимото самоучастие на възложителя под формата
на първоначална вноска (без ДДС) да е до 20% (двадесет на сто) от цената без ДДС за доставка на булдозера, посочено като Забележка 3 в Образец №7, предоставен от Възложителя,
и подписано и подпечатано по същия начин в Ценово предложение от лицата, с право да
представляват участника „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД гр. София.
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Сумата на начислените лихви за целия период на лизинга
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Неправилното залагане на първоначалната вноска води до промени в изчислението на
целия Погасителен план – Приложение №1 към Ценовото предложение: финансираната сума, размера на лихвите (т. 1.1.2 от Образец №7) и съответно лизинговите вноски (т. 4 от
Образец №7) за шестдесетте месеца, еднократната такса за управление на лизинга (т. 1.1.3
от Образец №7) и следователно на Общата цена (т. 1 от Образец №7).

С оглед на гореизложените констатации, комисията счита, че Ценовото предложение на участник „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД гр. София не отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка,
поради което комисията единодушно реши да предложи участника за отстраняване от
по-нататъшно участие в процедурата при средните правни и фактически мотиви:
Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Съгласно предварително обявените условия – Ценово предложение (Образец №7), максимално допустимото самоучастие на възложителя под формата
на първоначална вноска е до 20% (двадесет на сто) от цената без ДДС за доставка на булдозера. Предложената от участник „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД гр. София първоначалната вноска по договора за финансов лизинг е в размер на 30% (тридесет на сто) от цената за доставка на булдозера. Неправилното залагане на първоначалната вноска води до
промени в изчислението на целия Погасителен план – Приложение №1 към Ценовото предложение на участника: финансираната сума, размера на лихвите (т. 1.1.2 от Образец №7) и
съответно лизинговите вноски (т. 4 от Образец №7) за шестдесетте месеца, еднократната
такса за управление на лизинга (т. 1.1.3 от Образец №7) и следователно на Общата цена (т.
1 от Образец №7) на предложението.
Въз основа на резултатите от работа си, комисията
РЕШИ:

Предлага на Възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП да прекрати процедурата 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“.
Настоящият протокол се състави и подписа на 28.12.2017 г.

Председател:
Членове:

*
(Деян Димитров)
1. *
(Володя Димитров)
2. *
(Зоя Димитрова)

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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