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протокол
NiI 03/122002/2017г.
16.11.2017г., на закрито заседание в Заседателната зала на ,,Брикел"
назначена със Заповед ЛЬ 1069/07.11.2017 г. в състав:

!нес

ЕА!,

комlтсrля

ПРЕ.ЩСЕ,ЩАТЕЛ: Иван Симеонов Монев- р-л отдел ,,Търговски"

ЧЛЕНОВЕ:

'l

,

Христо !елчев Христозов инж. инвеститорски контрол

2. адв. Петър Желязков Желязков
3. Петя Петрова Хадlкиева

- Юрисконсулт
- специалист ОП

4. инж. Красимира Иванова ,Щимитрова

се събра във връзка с допълнително представените от кандидатите по обществена IIор,ьчка
обявена за възлагане чрез публично състезание с предмет: "Извърlпване на деI"tностIl llu
полагане нд запечатващ слой на flепо за неопасни производственIl отпад,ыllt (НПО) сскция IIIA и Клеткrr З и 4 в секцIrя III Б" - реф. Np l22002l20l7г., документи предоставелIII
в изпълнение на IIаправените искания на комисията, отразени в Протоtсол Np 2 /l22002/ 2017l,
от 07.1 1 .2017г. извърши следЕото:

В

определеният от Itомисията, съгласно чл, 54, a",l. 9 от ППЗОП, срок, в отllе-ц
,,Търговсltи" на дружеството допълнително са подадени документи от следните кандидати:
Ns по

ред

l

2
J

Подател на допълнителни документи

ЕТ,.Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гълъбово
,.Булинвест-ком" ЕООД, гр, Раднево
..Мит и Ко" ЕООД, гtл. Пловдив

Вх.
номер
N94
]\ъ 5

Л!б

дата и час lIa
получава}iе
09.1 l ,20l 7/ 08:40ч.
10.11.20l7l 09:02ч.
l3.11,2017/11:2Зч.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:
I. След изтичане на законоустановения срок от 5 работни дни! на основание ttit ,t.lt, 54.
ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи ItъM отваряне на пликовете по реда на тяхIIоl-о
постъпване,

След преглед на документите! представени от кандидатите, комисията стигlIа

]to

следните констатации:
1.1. Отrrосно участника ЕТ,,Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гълъбрво,
С писмо, изх. N! 1659l07 .|1 ,20il] г., па ,,Брикел" ЕАД, на участlIика ЕТ.,Гран:r
Комерсиал - Пламен Ней.rев" гр. Гълъбрво, е изпратен Протокол ЛЬ 2 от 07.11.2017г. с
констатациите на комисията и искане да бъдат представени :

- Попълнена декпарация за липса
-

свързаност с друг участник в процелурата, ло
чл.101,ал.l1отЗОПкъмофертатазаучастиезавсякаотделнаобособеtlапоз1.1цltrl,
rIacTTa по
Щекларация за техническото оборулване за изпълнение на поръчката в
обособена позиция М 3
Писмо с изх. Nq 1659/07.1 1 .20l 7г., и Протокол J,{Ъ 2 са получени лично оl, кандитата ..llll
I{a

ръка" на 07.1 1.2017 г.
В определения от комI]сията срок, кандидатът е подал в отдел ..Търговски" rutt,tIt с
входящ номер N! 4/09.1 l ,2017 г.
Пликът е отворен от комисията на 16. 1 1 .20l7г.
- Пламен Нейчев" е представил допълнителIIо
Комерсиал
Кандидатът ЕТ,,Гранд
следните документи:
- Попълнена декларация за липса на свързаност с друг участник в процедура:. Ilo

чл.101, ал,11 от ЗОП към офертата за участие за всяка отделна обособеttа

-

позиция,

,Щекларация за техническото оборудване за изпълнение на поръчItата в частта

Обособена позиция

М

1Io

З.

1.2. Относно учilстнIлка ,,Булинвест-ком" EOOfl, гр. Раднево,
С писмо, изх, Jф 1659/07.1 1 .2017г,, на,.Брикел" ЕА,Щ, на участника ..Були н весl-- li()l\I
ЕОО!, гр. Раднево, е изпратен Протоttол No 2 от 07.1 l .20l7г. с констатациите на Kol\Ilicllлl,tt
и искане да бъдат представени

-

:

{оказателства, че посочените в декларацията за техническото оборудване за
изпълнение на поръчката, товарни автомобили, са включени в обхвата на Jlицензtiя
Np 26Зб129,04.20l4г. за превоз на товари и че въз основа на лицензI]ята, за тезIл
товарни автомобили са издадени удостоверения за извършване на обществеtI
превоз па товари.
Писмtо с изх, ЛЪ 1659/07.11.2017г., и Протокол Nq 2 са изпратени на посоченият от
участника (lакс и са получени от него на 07.11.2017 г.
В определеният от комисията срок, каtIдидатът е подал в отдел ,.Търговски" плIrtt с
входящ номер Nл 5/ 1 0, 1 1 .201 7 г,
Пликът е отворен от комисията на 16.1 1 .2017г.
Кандидатът ,,Булпнвест-ком" EOOfl, гр. Раднево, е представил следнлlте
документи:
_ Заверени копия към Лиценз Ns 26Зб129.04.20|4г. за превоз международен aBTob,toбIr;terl
превоз на товари

-

б броя.

Относно участнпка ,oMItT и ко" ЕОО{, гр. Пловдив
писмо, изх. Ns 1660 107,1|.201'1 г., на ,,Брикел" ЕА,Щ, на участника ,,MrlT и Kcl"
ЕОО!, гр. Пловдив, е изпратен Протокол Nq 2 от 07. 1 l .2017г. с констатациите Ila комtlсllяIа ll
1.3.

С

с указания да представи;
-

.Щоказателства!

че

посочените

в декларацията

за

техническото

оборудване

за

изпълнение на поръчката, товарни автомобили, са включени в обхвата на ЛицеrIзlтя
N9 06З00/09.05.2016г. за превоз на товари и че въз основа на лицензията, за тезlI
товарни автомобили са издадени удостоверения за извършване на обп{ествен
превоз на товари,
- Всички необходимtи доказателства, че за едновреNIенното изпълнение на
дейностите по обособеrIа позиция М1 и на дейностите по обособена позиция NлЗ
на Обществената поръчка, кандидатът разполага, освен с декларираните б /шес,r,/
броя товарни автомобили, с други товарни автомобили, достатъчно на брой за
осъществяване предмета на поръчката.
Писмо с изх, ]ф 1659/07.11.2017г., и Протокол J',J! 2 са изпратени на посочеlIият от
участника факс и са получени от него на 07,11.2017 г.

1

В определения от комисията срок, кандидатът е подал в отдел ,,Търговски" плиtt

с

входящ номер J\Ъ бllЗ.11 ,201'7 г.
Пликът е отворен от комисията на1,6.11.2017r.
Кандидатът rrМпт и ко" ЕОО.Щ, гр. Пловдив, е представил следните докуN,Iенти:
- ,Щекларация за техническото оборудване изпълнение на поръчката за обособена позllция
J\b

1

- Копие от предварителен договор за ползване под наем на техническо оборудване плетtду
,,ЕЛ ЕС ТРАНС" EOOfl, качеството му на наемодател, и ,,Мит и ко" ЕОО!, в
качеството му на наемател, за изпълнение на обособена позиция М 1
.

_

.Щекларация за техническото оборудване изпълнение на поръчката за обособеяа Ilозrlцllя

Ns3

- Копие от
-

-

предварителен договор за ползване под наем на техI{ическо оборудвlrrе
оборудване между ,,ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕОО.Щ, качеството му на наемодател, и ,.Мит lI ксl"
ЕОО!, в качеството му на наемател. за изпълнение на обособена позиция N93.
Лиценз NЪ 1З050 за международен автомобилен превоз на товари за чу)I(да cMeTKil или
срещу възнаграждение на фирма,,ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕООД, наемодател по
Удостоверение 1 брой на ППС за обществен превоз на товари на територията на
Република България към Лиценз Ns 06300 на,,Мит и ко" ЕОО! за специfu,Iно ПС, марка
Мерцедес. модел 25J8. рег. JФ РВ 5877РК

II. Списък на участниците, които не отговарят на изискванията къIvI личното състоянlIе l.t
критериите за подбор, обявени от Възлоrrtителя и чиито Технически предложения за
изпълнение на поръчката не се допускат до разглеждане от комисията:

2.1.,,Мит lr ко" ЕООfi, гр. Пловдпв
2.2. Предлоllсението за отстраняване е, в частта по обособена позпцпя Лi 1:
р-к ,rТрояново-l" до
"Превоз на глиflа от вътрешнп насипIiщд на
3
и
Л!
4 в секция III Б" It
ЕАЩ
Клетки
ЛЪ
Сryроотвал на ,,Брпкел"
-

обособена позиция Nэ З: ,,.Щоставка lI полагане на непроNrит lI непресят пясъIi
в секцпя IIIД"
Правно основаItие: чл. 107, т. 1 от ЗОП
Фаrстичесrсо основание
Съглаоно чл. 65, ал. 1 от ЗОП, кандидатите или участниците могат за KoHKpeTIlll
поръчка да използват на каIlацитета на трети лица, независимо от правната връзка меп(ду тя\.
по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояIltIе.
технически и професионални способ ности.
Отделно от това, според чл. 65, a,r. 3 ЗОП, за да е обосновано такова позоваване
кандидатът или участIIикът има задъля(ението да докаже, че ще разполага с ресурсите I,|a
третите лица. Последно,го означава, че въпросните ресурси трябва да са от материално
естество (финансов, технически или човешки ресурс), както и да са прехвърлими по своята
същност.
В подадения от участника ЕЕДОП, същият декларира, че за изпълнение на поръчката
ще използва на капацитета на трети лица - ,,ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕОО.Ц, За изпъJIненIле
изискванията на възложителя да разполага с определен ресурс от техника, ,,Мит и Ito" EOOfl
гр. Пловдив, представя 2 броя прелварителни договори за ползване под наем на тexнI{rlecкo
оборудване за изпъJIнение на обособена позиция ЛЪ 1 и обособена позиция Ns3,
.Щопуотимо е позоваването на кандидата на капацитета на трети лица, като TexHl]I(tl,
сгради, персонал и т.н., което да позволяви на кандидатите или участниците да отговоl]ят llil
изискванIiята на възложителя,
Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗОП, при процедурите за възлагане на
обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната услуга, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или уrIастникът е установен, е
необходимо специаJIно разрешение или членство в определена организация, възложителят
може да изиска от него да доI(аItе наJIичието на такова разрешение или членство.
:

С представянето на предварителните договори за наем кандидатът удостовеl]ява
единствено факта че наема техниаIеските средства необходими за изпълнението на обособена
позиция NЪ 1и обособена позиция М3. Но не и че изпълнява закон!Iите изисItваlll.lя зil
извършването на правно регламентираната дейност предмет на обособените позиции прев(]з
на товари.
Съгласно разпоредбата на .{л. 6, ал, 1 от Заrсон за автомобилните превози, обществеtt
превоз на товари може да извършва само превозвач, който притежава лиценз за извършване на
превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършвarl]е
на международеfl Irревоз на пътници или товари - лиценз на Общността, или удостоверение за
регистрация - за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, които се
и?искват от този закон. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър
на моторните превозни средства към лицензите на Общността и лицензите за извършваl]е l]al
превоз на пътници или товари на територията на Република България.
Съгласrtо чл. 7, ал. 1 от Закон за автомобилните превози, участникът следва дat
извършва транспортната услуга само с моторни превозни средства вписани в представената
от него Лицензия за извършване на превоз на товари на територията на РБ Nl
063 00/09.05.2016г,

обществеrr пDевоз на MoToDHo пDевозно сDедство.
Предоставянето на Лиценз j\Ъ 13050 за международен автомобилен ,,p.uo. no,,,bnop,,
за чужда сметка или срещу възнаграждение на фирма,.ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕОО! пе доказва Ite
участникът ще разполага с необходимите МПС, включени в лиценз Л9 06300/09,05,2016г,. с
които да изпълни предмета на обособена позиция Nl 1 и обособена позиция NлЗ.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закон за автомобилните превози Лицензът за извърIIIване }lt]
Ilревоз Еа товари на територията на Република България и лицензът на Общността са лIiчни [l
не подлех(ат на преотстъпване, при което участникът не може да се ползва от лиценза на
третото лице,,ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕОО!, който му предоставя само ползването на посочеIll1те в
предварителните договори товарни автомобили, но няма да извършва дейността по услугzlта
като под изпълнител.

Предвид невъзможността да осъществява законосъобразно дейността по превоз lla
товари комисията констатира, че участникът,,Мит и Ко" ЕООД гр. Пловдив, не отговаря
на изискванията към лично състояние и критериите за подбор и следва на основание чл. 107.т,
1 от ЗОП същият да бъде отстранен от процедурата по възлагане на обществена поръчка с
реф, Nч 122002/20l'7r. в частта по обособена позиция ЛЪ 1: "Превоз на глина от вътрешIrII
насипIlща на р-к ,,Трояново-1" до Сгуроотвал на ,,Брикел" ЕА! - КлеткIл ЛЪ З ll Ng .l в
секция III Б" и обособена позиц}Iя J\! 3: ,,Щоставка и полагане на непромllт II llеllреся,r,
пясък в секция IlIД".

lI]. Списък на участниците, които отговарят на изискванията към личното състояttltе It
критериите за подбор, обявени от Възложителя и чиито Технически предлоя(ения за
изпълнение на поръчката се допускат до разглеждане от комисията:

3,1. Обособена позиция Nч 1: "Превоз нд глина от вътрешни насlлпIIща на p-li
,,Трояново-I" до Сгуроотвал на ,,Брикел" EAfl - Клетки J\! 3 и Л! .l в секцпя III Б"

о

,.Булинвест-ком"

Еоо!,

гр. Раднево

j,2. Обособена позиция Nl 2:"Разриване на глини с булдозер до 40 пl зir
оформяне на пласт 25 см п валпране с валяк в Клетка М З и JYs 4 в секrtия III Б "
. ,.Мит и ко" Еоо{, гр. Пловдив
. ЕТ,,Гранд Комерсиал Пламен Нейчев" гр. Гълъбово

4

J.3. Обособена позиция М 3: ,,Доставка и полагане на непромит Il

пясък в секция

о

IIIд'

IIепресrгl,

ЕТ,,Гранд Комерсиал Пламен Нейчев" гр. Гълъбово

J\Ъ 4:"Разриване с булдозер на пепелина в сскцrr*l lliA,
на
пластове
от непромит lr непресят пясък II валIiраtIс t]
п
оформяне
разриване
секция IIIA"
о ЕТ,.Гранд Комерсиал - Пламеrr Нейчев" гр. Гълъбово

3.4. Обособена позиция

Комисия:
Председател:
Иван Монев . ..

.

Членове:

l. Христо Христозов
2. адв. Петър

Ж

