БрикЕ-rт

ЕАд
тел.: 04'l 8/ 621 28
тел/факс: 0418/ 625 25

6280
гр. Гълъбово
обл. Ст. Загора

протокол
Ng 05112200212017г.
На 21.11.2017г. от 10:00 часа се проведе открито заседание в Заседателнаlта зала

<Брикел> ЕА,Щ Ira комисия назначена със Заповед Ns 1069/07,11.2017 г, в състав:

ПРЕ,ЩСЕЩАТЕЛ:

ЧЛЕFIоВЕ:

Иван Симеонов Монев- р-л отдел ,,Търговски"
Христо,Щелчев Христозов инж, инвеститорски ко}Iтрол
2. адв. Петър Желязков Желязков
З. Петя Петрова Хадlltиева - Юрисконсулт
4. инltt. Красимира Иванова !ип,Iитрова - специалист ОП
1.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателят на копlисията пристъпи към отваряне на пликовете с надl]llс:
,,Предлагани ценовIл параметрп" от офертите на допуснатите участници, в обявената
на дейностrr по по"пагаlIе IIil
обществена поръчка с предмет: "Извършване
запечатващ слой на .Щепо за неопасни производствени отпадъци (НПО) - секцIIя

IIIAиКлеткlл3п4всекцияIIIБ"-реф.М'1,22002/20|'7r.,пореданапристигаIIето
им и обяви предлаганите

цени по следните

обособени

позицииj

1.,,Мит и ко" ЕОО.Щ, гр. Пловдив

о

обособеlrа позиция Л! 1: Превоз на глина от вътрешни насипища на р-к ,.Трояново-1"
на ,,Брикел" ЕА.Щ - Клетки NЪ 3 и Nl 4 в секция III Б"
Сгуроотвал
до
Комисията не отвори плика на участника с надпис ..Предлагани ценови параN,rетрIr", тъii
като е нalлице реална невъзможност да осъществява законосъобразно дейността lIO
обособената позиция и не отговаря на изискванията къNI личIIо състояние и KpI-ITeplllITe за
подбор.

.
25

cMt

обособена позиция N!2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за оформяlrе на п,пilс,l

и валиране с ва,тяк в Клетка Nq 3 и Ng 4 в секция iII Б"

11редседателят на комисията обяви предлаганата от участника цена - 127 200 лв. без ДДС.

о обособена позиция NоЗ:
IIIA"

,..Щоставка и полагане на непромит и непресят пясък в сеI(Ilия

Комисията не отвори плика на участника с }Iадпис ,- Предлагани ценови параметри''.,I,bii
като е налице реална невъзN{ожяост да осъществява законосъобразно дейltост,|,ll llo

обособената позиция и не отговаря на изI]скванията към лично състояние и критериLlте за
подбор.

2..

ЕТ,,Грапд Комерсиал - Пллмен Нейчев" гр. Гълъбово:

о обособетtа позиция ЛЪ2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за оФормяне IIа пласт
25 см и валиране с валяк в Клетка Nq 3 и Ns 4 в секция III Б "
Председателят на комисията обяви предлаганата от уаIастника цена - 126 500 лв без

. обособена позиция N!3:

IIIA"

...Щоставка

fll[C,

и полагане на непромит и непресят пясък в сеliцllя

Председателят на комисията обяви предлаганата от участника цена - 224 810 лв. без ДДС.

.

обособена позиция N!4: "Разриване с булдозер на пепелина в секция IIIA, разрIrваrrс ri
оформяне на пластове от непромит и непресят пясък и валиране в секция IIIA"
Председателят на комисията обяви предлаганата от уrIастника цена - 67 З67,20 лв. без
3. ,,Булинвест-ком"

flflC.

ЕООfl, гр. Раднево

о обособена позиция NlIl: "liревоз на глина от вътрешни насипища на р-к ,,ТрояноЬодо Сгуроотвал на ,.Брике,.l" ЕА! - Клетки ]ф 3 и Nч 4 в секция IIl Б"
Председателят на комисията обяви предлаганата от участника цена - З60 000 лв. без

1

"

!!С,

С това приключи публичната част от работата на комисията,
На закрито заседание комисията пристъпи към разглеждане, оценка и класиl]illlс
на офертите, съгласно документацията за участие, на участниците в Ilроцедура с
предмет: "Извършване на деl'Iности по полагане на запечатващ слой tlit .Щеlltl l:t
неопаснI| производствени отпадъци (НПО) - секцlrя ША п Клеткп 3 п 4 в секцrlrl
III Б" _ реф.М 122002120|7г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
I.Резyлтати от Dазглеждането на ценовите пDедложения (Плик - ,,1,Iредлагани ценовrl
парамеr ри") за всяка обособена позиция.

1.1 По обособена позиция l\} 1 "Превоз на глина от вътрешни насипища на р-к .,Троягlово1" до Сгуроотвал на ,.Брикел" ЕА! - Клетки J,{Ъ 3 и ЛЪ 4 в секция lll Б"

Участник:
Прогнозно стойност
на Възложителя в лв. без !,ЩС:
188 000.00

Предложена стойност от,,Булинвест-копt''
ЕОО!, гр. Раднево в лв. без ,Щ!С:
360 000.00

1.2. По обособена позпция ЛЪ 2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за о(lорпtяне на
пласт 25 см и валиране с ваJIяк в Клетtса N! 3 и Лq 4 в секчия III Б ";

2

Предложена стойност
от .,Мит и ко" ЕОО!,
гр. Пловдив в лв. без

Прогнозно стойност

!{С:

на Възлоrrtителя в лв.

Предложена стойнос,г
от ЕТ,,Гранд
Комерсиал - Плапtен
Нейчев" гр. Гълъбово в

Щ!С:
l26 500,00

лв. без

l27 200.00

152 500.00

1.3. По обособена позиция JYo 3: ,,!оставка
секция lIIA"

и полагане на непромит и непресят пясък

lJ

Участник:
Предложена стойност от ЕТ,.Гранд Комерслtал
- Пламен Нейчев" гр. Гълъбово в лв. без ,IЦС:

Прогнозно стойност
ца Възлохсителя в лв. без ДДС:
200 000.00

224 810,00

1.4. По обособеIIа позицlIя Nэ 4: "Разриване с булдозер на пелелина в секция IIIA, po.pi,onr"
и оформяне на пластове от tIепромит и непресят пясък и валиране в секция IIIA"

--------\
рогнозно .rой no.i----.*------.*
на Възлояtителя в лв, без ,Щ,ЩС:
70 000.00
П

Участник:
Предлохtена стойност о,г ЕТ,.Гранд Коп,терсlrал
- Плаплен Нейчев" гр. Гълъбово в лв. без n(flC:
61 з67,20

II. ПDедложение за отстпаняване на участнltцtt:
2. 1 . По обособена позлlция JYэ l "Превоз на глина от вътрешни насипища lla р-к
,,Трояново-1" до Сгуроотвап на.,Брикел" ЕА,Щ - Клетки N! З и J\! 4 в секция IlI Б''

,,Булппвест-ком" ЕОО[, гр. Раднево
Правно основание: чл.107,т.2, буква,,а" от ЗОП.
Фактлrческо основание: I{eHoBoTo предложение на участника не отгоI]аря

lI1l

предварително обявено условие на Възлоlкителя на докумеItтацията за участие:

,,TaKct посочеttu]пе про?нозлltt cпtoitHocllttt l!tl поJlъчкt|пlа преdсttlав.ltяваtп jrdчcu_llt:.1ll1trl
с!эtпtспtсоtl ресурс ocll?ypeч оп1 въз-чоэlсLlпlеля, Преd_по:lлс:енL! ценч (обlцо clllotittocпl), l;otпlrl
наdхвърляпl про?нознапа сtпоiпtосlп tlo поръчкqпа, пр бъOаm опlспlраlпвоllll к{lпl0
неоlп?овсtряLцLt Hct преdварtппелно обявенчпе ус,повLй па Въз.,lо}ючпtеля,

2.2. По обособена позиция ЛЪ 3: ,,,Щоставка и полагане на непромит и непресят llrlc,bl(

в секция

IIIA"

ЕТ,,Гранд Комерсиал - Пламен НеIiчев" гр. Гълъбово
Правно основание: чл.107,т.2, буква ,.а" от ЗОП,
Фактическо основание: L{eHoBoTo предлоя(ение на )лIастника

не

предварително обявено условие на Възлоrrtителя на документацията за участие:

отговаря

на

,,TctKa посочеttL!пtе про?llозtllt спlоftнос,lпч ltч поръчкаmа пpedctпaB.lltBcttll f!ttlicu_l!a,lllllrl
rllшшнсов ресурс ocu?ypelt оп1 въз-lох,1lплеля. ПреD,чоэк,е Ll lletll (обtцсt ctllotп ttlctlt), Kottпtll

rlаdхвърJIяп1 про?лlознаmа сmоiпlосп1 п() п()ръчкаmа, uр бъdсlп1 опlс,пlрtlнrlвtп
еоm2оворяu|u на преаварLппелно обявеltuпlе усjlовлtя llc| Въз,|lо)lсllпlеля.

l

ч

кtltпо

III. Ценови офепти (Плик - ,,Предлагани ценови параметри") на

участницI,I1 I(oIlTo
отговарят на условllята на възлоя(ителя и комисията ги допуска за участие в класttраIIе:
3.1. По обособена позиция Л! 2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за офорпlяrIе rIit
пласт 25 см и в.rлиране с ваlяк в Клетка.J'lЪ 3 и Nc 4 в секция lll Б ";

l.

2,

,,Мит и ко" ЕОО.Щ, гр. Пловдив
ЕТ,.Гранд Комерсиал Плаплен Нейчев" гр. Гълъбово

3.2. Обособена позIlцпя Nэ 4: "Разриване с булдозер на пепелина в секцltя IIIA, разриване и
оформяне на пластове от непромит и непресят пясък и валиране в секция IIIA

1. ЕТ,.Гранд

IY.

Комерсиа_rr

-

Пламен Нейчев" гр. Гълъбово

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията не извърши съпоставяне на t(eнoBlil,e

предложения, по обособени позиции, поради това, че не е приложимо.

Y.

Извърши оценка и класиране! съгласно условията на документацията за ytlacTlle, lla
предложенията на участниците по обособени позиции, както следва:
5.1. По обособена позицлIя J\! 2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за оформяttе
пласт 25 см и вirлиране с валяк в Клетка М 3 и Nq 4 в секция IlI Б ":
J\ъ
1

2

Участник
ЕТ,,Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев"

tIa

Класиране
гр.

Гълъбово
,,Мит и rto" ЕООД, гр. Пловдив

l26 500
|27 200

5.2. Обособена позиция Л! 4: "Разриване с булдозер на пепелина в секция IIIA, разриване tl
оформяне на пластове от непромит и непресят пясък и валиране в секция IIIA"
l\}

l

Участнпк
ЕТ,.Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр.
Гълъбово

VI. Предлага

Класиране
67 з6],20

за изпълнител на договорите по обособени позиции, както следва:

6.1. По обособена позиция No 2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за офорпtяrIе
пласт25смивалиранесвfuтlяквКлеткаNqЗиNs4всекцияlIIБ"-ЕТ,,ГрандКомtерсиал

rIa

Пламен Нейчев" гр. Гълъбово с предлагана цена за изпълнение на поръчката - 126 500 лв. без

ддс.

Мотиви: Предлаганата от участника цена 126 500.00лв. е по-ниска от прогнозната стойtrосr
150 000100 лв. заложена от Възлоlкителя. Предложението на участника отговаря IIа
предваритеJtно обявените от Възлоrкителя условия. Класирането е извършено съгласно
условията от !окументацията за участие, на база предложената цена за изпълнение llil
поръчката е в лева, без .Щ.ЩС и включва всички разходи по изпълнение на поръчката, като на
първо място е участникът предлох(ил най-ниска такава по обособената позиция.
5.3. По Обособена позицIlя ЛЪ 4: "Разриване с булдозер на пепелина в сеrtция I[[A.
разриване и оформяне на пластове от непромит и непресят пясък и валиране в секция IIIA''

4

ЕТ,,Гранд Комерсиал

Пламен Нейчев" гр. Гълъбово с предлагана цена за изпълненIле Iia

поръчката - 6'7 З67 ,20 лв. без ,ЦЛС.
Мотиви: Предлаганата от участника цена 67 З67,20 ль. е по-ниска от прогнозната стойност
70 000,00 лв. заложена от Възлоrкителя.Предложението на участника отговарrI IIat
предварително обявените от Възложителя условия. Класирането е извършено съгласIIо
Щокументацията за участие, на база предлолtената цена за изпълнение на поръчката е в леваj
без !,ЩС и включва всички разходи по изпълнение на поръчката и е единственият участник
по обособената позиция.

Компсия:
Председател:

ИванМонев.......]
Члецове:
1

.

Христо Христозов

. .

2, адв, Петър Желязков
3, Петя Хаджиева

.

4, инrк. Красимира flимитрова

5

