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Процедурата е открита с Решение Nq i027125.10.2017 г. на Изпълнителния директор
Решението е публикувано в АОП на 25,l0.2017 г,
Уникален номер lla поръчката в РОП: 00758-2016-001В
Обявлението е публикувано в РОП на 25.10.2017 г.
Вид на процедурата - публично състезание на основаЕие чл. 1 8, ал.1 , т. 12 от ЗоП
към електронната преписка в профила на купувача: httр://Ы, jltel-bg.corn/bg/a

Връзка

Ьqt_цt-

Д_l]:с
На основание чл. 10б, ал.6 от ЗОП във връзка с чл. 10З, ал.3 от ЗОП, утвърдеIIпя
доклад и протоколп J\ъ 1/2017 г., л} 2/2017 г., J\ъ 3/2017 г., J\ъ 4/2017г. п Nл 5/2017г.,от
работата на Комисията

по провеждане Еа процедура за възлагане на обществена порыIка:

Реших:

I.

Приемам резултатите от работата на комисията:

II. Отстранявам от участие:

2.1. В частта по обособена позицлIя J\Ъ1: "Превоз на глина от вътрешни НаСИППЩа
р-к ,,Трояново-1" до Сryроотвал на ,,Брикел" ЕА.Щ - Клетки J\Ъ З и ЛЪ 4 в секцrrя III Б"
2.1.1.

lla

,,Мит и ко" ЕОО.Щ, гр. Пловдив

Правно основание: чл.107, т.1, от ЗОП.

Фактическо ocнoBaнIle:
Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗоП, кандидатите или участниците могат за конкретна порыIliа
да използват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях. по
отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техничеСкll и
професионални способности.
Отделно от това, според чл. 65, ал. 3 ЗОП, за да е обосновано такова позоваване
канДиДатътилиУчастникЪТиМаЗаДЪлжениеТодадокa)ке'ЧещеразполаГасресурсиТена
третите лица. Последното означава, че въпросните ресурси трябва да са от материално естество
(финансов, техвически или човешки ресурс), както и да са прехвърлими по своята същност.
в подадения от участника ЕЕдоп, същият декларира, че за изпълнение на поръчката IIte
използва на капацитета на трети лица - ,,Ел ЕС трАнс" ЕОО!. За изпълнение изисI(ванията llal
възложителя да разполага с определен ресурс от техника, ,,Мит и Ко" ЕООД гр. Пловдl,tв.
представЯ 2 броя предваРителни договоР}I за ползване под наем на техническо оборудваllе за
изпълнение на обособена позиция Ne 1 и обособена позиция Ns3,

!опустимо е позоваването на кандидата на капацитета на трети лиIlа, като Texнtlкa.
сгради, персонал и т,н., което да позволяви на кандидатите или участниците да отговорят IIа
изискванията на възло)Itителя.
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 участникът

е установен,

е необходилl1_1

специilлно разрешение или членство в определена организация, възложителят може да изиска
от него да докаже наличието на такова разрешение или членство.
С представянето на предварителните договори за наем кандидатът удостовеI]ява
единствено факта че евентуално ще нае]\{е техническите средства, необходими за изпълненl]ет()
на обособена позиция Ns 1 и обособепа позиция N3. Но не и че изпълIIява законIlliте
изисквания за извършването на правно регламентираната дейност предмет на обособенtl,t,е
позиции - превоз на товари,
Съгласно разпоредбата на чл. 6, а.r. 1 от Закон за автомобилните превози! обtllествеrt
превоз на товари може да извършва само превозвач, който притеrкава лиценз за извършваIIе lla
превоз Еа пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършваtIе на
международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, или удостовере}лие зir
регистрация - за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, които сс
изискват от този закон. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регt.tстъ1-1 tta
моторните превозни средства към лицензите на Общността и лицензIlте за извършваIlе IIil
превоз на пътници или товари на територията на Република България,
Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закон за автомобилните превози, участникът следва да извърIпвll
транспортната услуга само с моторни превозни средства вписани в представената оТ llего
Лицеrrзия за извършване на превоз на товари на територията на РБ Nq 06300/09.0.5.20lбг.

министъDът на тDанспоDта. инфоDмационните технологии и съобщенията

rrлlI

MoToDHo пDевозно сDедство.

Предоставянето на Лиценз Nq 13050 за международен автомобилен превоз IIа товари зir
чужда сметка или срещу възнаграждение на фирма ,,ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕОО! не доказва .Ie
участникът ще разполага с необходимите МПС, включени в лиценз J19 06З 00/09.05.20l бг.. с
които да изпълни предмета на обособена позиция Ns 1 и обособена позиция }{ЬЗ.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закон за автомобилните превози Лицензът за извършване на
превоз на товари на територията на Република България и лицензът на Общността са лIilIIltI I]
не подлежат на преотстъпване, при което участникът не може да се ползва от лllllензt] Ila

третото

лице,,ЕЛ

ЕС

ТРАНС"

ЕОО{,

който

му предоставя

само

ползването

на посоLlените

l]

предварителните договори товарни автомобили, но няма да извършва дейността по услчгага

I(aTo под изпълнител.

Предвид невъзможността да осъществява законосъобразно дейността по пре]]оз Il[1
и Ко" ЕОО.Щ гр, Пловдив, IIе отговаl]я Ila
товари, комисията констатира, че участникът,,Мит
изискванията към лично състояние и критериите за подбор и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП
и следва същият да бъде отстранен от процедурата по възлагане на обществена поръчка с
реф. No 122002/2017г. в частта по обособена позиция J\Ъ 1: "Превоз на глпна от вътрешIIII
насипища на р-к ,,Трояново-1" до Сryроотвал на ,rБрикел" ЕАfl - Клеткп Лi 3 ll Nlr ,l в

секция III Б"
2.1.2.

Булинвест-ком" ЕОО.Щ, гр. Раднево

Правно основание: чл.107, т.2, буква,,а" от ЗОП.
Факти.rеско основание: L{eHoBoTo предложение на участника не отговаря на предварителItо

обявено условие на Възлоrrtителя на докуlчIентацията за участие:

,,TctKa посоченttmе про?нознlt с,mойносmч на поръчкаmа преdсmавляваm .uclKcl!_utt.qHltrl фtttttпttrлв
ресурс ocuzypell оп1 въз,цоJлсLlпlе,чя, Преdлоэtселlll l|eLlll (обtца спlоtittоспl), Kotttlttl tсtd-хriъ1l,tяtlt
про?нознаmа сmойносtп t1o поръчкаmо, ule бъОсttп оmспlраняв(lнLt капlо lleo111?o(J{l]1rпr |ч ttll
п реd варttпlелно о бявен ltm е ус л овltя н а Въ зло эклtmеля,
t

2.2. В частта по Обособена позиция J\!З: ,,Доставка
непресят пясък в секция IIIA":
2.2.1.

п полагане па

непроNr[tт

II

,,Мит и ко" ЕОО.Щ, гр. Пловдив

ПравrIо основание: чл.107, т.1, от ЗОП.

Фактrrческо ocHoвaHIle:
Съгласно чл. 65, а.т. 1 от ЗОП, кандидатите или участниците могат за конкретна порыlкll
,1,ях, llo
да използват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между
отношение на критериите, свързани с икономическото и (lинансовото състояние, технLIческII II
професионални способности.
Отделно от това, според чл. 65, ал. 3 ЗОП, за да е обосновано такова позоваване
кандидатът или участникът има задължението да докаже, ale ще разполага с ресурсите на
третите лица. Последното означава, че въпросните ресурси трябва да са от материалItо естествtl
(финансов, технически или човешки ресурс), както и да са прехвърлими по своята същност.
В подадения от участника ЕЕ.ЩОП, същият декларира, че за изпълнение на поръчката ще
използва на капацитета на трети лица - ,,ЕЛ ЕС ТРдНС" Еоо!. За изпълнение изискванията lIa
възло)Itителя да разполага с определен ресурс от техника, ,,Мит и Ко" ЕОО.Щ гр. Пловдив,
предсrавя 2 броя предвариrелни договори за ползване под наеv на,lехническо оборуlване ta
изпълнение на обособена позиция Ns 1 и обособена позиция NэЗ.
.Щопустимо е позоваването на кандидата на капацитета на трети лица, като тех"",,а.
сгради, персонал и т.н., което да позволяви на кандидатите или участниците да отговоl]ят tla
изискванията 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 участникът е установен, е необходип,lо
специалЕо разрешение или членство в определена оргаЕизация, възложитеllят може ла изIIсI(а
от него да докаже наличието на такова разрешение или членство.
С представянето на предварителните договори за наем кандидатът удостоверява
единствено факта че евентуаJIно ще наеме техническите средства, необходими за изпълнеlIltето
на обособена позиция Ns 1 и обособена позиция М3. Но не и че изпълнява законнl]lе
изисквания за извършването на правно регламентираната дейност предмет на обособсItIt,гс
позиции - превоз на товари,
Съгласно разпоредбата на чл, 6, а.т. 1 от Закон за автомобилните превози, общес,гвеlt
превоз на товари може да извършва само превозвач, който притежава лиценз за извърUIване IIil
превоз на пътtlици или товари на територията на Република България, лиценз за извършвit}lе llil
международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, или yJ{ocToBepeнIie за
регистрация

- за извършване

на таксиметрови

превози

на пътници,

и докуп,Iенти!

които

се

изискват от този закон. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регl,тстър на
моторните превозни средства към лицензите на Общността и лицензите за извършваItе Hil
превоз на пътници или товари на територията на Република България,
Съгласно чл.7, ал, 1 от Закон за автомобилните превози, участникът слелва да }lзвършва
транспортната услуга само с моторни превозни средства вписани в представената от }Iего
Лицензия за извършване на превоз на товари на територията на РБ ЛЪ 06300/09.05.2016г.

мотоDно пDевозно сDедство.
Предоставянето на Лиценз М 1З050 за международен автомобилен превоз l{a ToBaplt зlt
чужда сметка или срещу възнагра}кдение на фирма ,,ЕЛ ЕС ТРАFIС" ЕОО! не доказва че
участникът ще разполага с необходимите МПС, включени в лиценз Nq 063 00/09.05.20l бг.. с
които да изпълни предмета на обособена позиция N! 1 и обособена позиция N!r3.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закон за автомобилните превози Лицензът за извърlI]ване Ila
превоз на товари на територията на Република България и лицензът на Общността са л1,1(Iнll tl
не подлежат на преотстъпване, при което участникът не Mo)I(e да се ползва от лlil(ензil Hi]
третото лице,,ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕОО.Щ, който му прелоставя само ползването на посоiIеtIите в

предварителните договори товарни автомобили, но няма да извършва дейността по )lслугtlта
като под изпълнител.
Предвид невъзможността да осъществява законосъобразно дейността по п}:}евоз llil
товари комисията констатира, че участIlикът ,,Мит и Ко" ЕОО! гр. Пловдив, не отговаl]я IIа
]i следва изискванията към лично състояние и критериите за подбор и на основание чл. 107, т. ]
от ЗОП същият да бъде отстранен от процедурата по възлагане на обlцествена пор,t чка с
реф. JФ l22002l20l'7r. в частта по обособена позиция J\Ъ 3: "flocTaBкa lI полагане llil
непромит и непресят пясък в секция IIIA"

2.2.2. ЕТ,,Гранд Комерспал - Пламен Нейчев" гр. Гъльбово
Правно основание:

ЗОП.

чл.1 07, т.2, буква ,,а'' от

Фактическо основание: I{eHoBoTo предложение на участниItа не отговаря на предварителIIо

облвено условие на Възложителя на документацията за участие:

,,Така посоченлlmе про?нознll сlпо[tнос,mч lla поръ|lкаlпа преdсtпсtвлявсtпl .|lаксlttll,utuя фчliсtltс,оt:
ресурс ocL!?ypel! оп1 вl,з-lож:L!пlеля, ПреDлоэlсенч L|eHl! (обuр сtпоttltосп,t), кочmо нсtdхвъ1l.uпп
про?нознаmа сmойлtоспl по поръчкапlсl, ще бъdаm оmсmранявсlL!Ll ксlпlо llеопl?овсlряtцlt llu
преdвоllttпlелн о обявенчmе условttлL

t

tct

Въз,lоэtсttпеllя.

III. Прекратявам обявената процедура за възлагане на обществена ,on""*u .rn",
публично състезани с предмет: "Извършване на дейности по полагане на запечатващ
слой на.Щепо за неопасни производствени отпадъци (НПО) - секция ША и Клетки 3 tt 4
в секция III Б" - реф N9 12200212017г., в части
по обособена позиция No 1: "Превоз на глина от вътрешни }Iасипища IIа р-к
,,Трояново-1" до Сгуроотвал на,,Брикел" ЕА.Щ - Клетки Ns 3 и Np 4 в секция lII Б"
и по обособена позиция No 3: "!оставка и полагане на непромит и непресят пясы( в
секция IIIA"
ПDавно основание: Чл.

1

1

0, ал.1 , т.2 от

ЗоП

Фактическо основание: Всички подадени оферти за участие не отговарят

на

предварително обявените условия на възлох(ителя и са неподходящи.

IY. Утвърждавам следното класиране:

По обособена позиция

2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за о(lормяне на
пласт 25 см и валиране с ваJlяк в Клетка ЛЪ 3 и Л! 4 в секция III Б ";
4.1.

JYэ

Първо място: ЕТ.,Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гълъбово
Bтopo място: ,,Мит и ко" ЕОО!, гр. Пловдив

4.2. Обособена позиция Л! 4: "Разриване

с

булдозер на пепелина

в секrlия

разриване и оформяне на пластове от непромит и непресят пясък и валиране в секция
Първо място: ЕТ,,Гранд Комерсиыl - Пламен Нейчев" гр, Гълъбово

V. Определяпr за Изпълнителп на договорите за отделните обособенrI

ilIA''

IIIA.

позIIцIIII

следtIите участницц:
5.1. По обособена позицшя j\Ъ 2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за оформяне на

пласт25см}IвалиранесваляквКлеткаNqЗиNq4всекцияIIIБ"-ЕТ,,ГрандКомерсllал-

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

ддс

126 500.00лв. е по-ниска от прогIIозIIzrта
Предложението на участника отговаря IIа
от
Възлоrкителя.
150
000,00
лв.
заложена
стойност
предварително обявените от Възложителя условия. Класирането е извършено съгласн()
условията от ,Щокументацията за участие, на база предложената цена за llзпълненI,1е Ila

Мотиви: Предлаганата от участника цена

на пор,ьLIката!
е в лева, без ДДС и включва всички разходи по изпълнение
първо място е участникът предложил най-ниска такава по обособената позиция.
поръчката

като

ll1l

4: "Разриване с булдозер на пепелина в секция IIIA.
разриване и оформяне на пластове от непромит и непресят пясък и валиране в секIIия IIIA" 5.2.

По обособена позицип

ЛЪ

ЕТ,,Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев"
поръчката - 6'7 З6] ,20 лв. без ,Щ!С.

гр. Гълъбово

- с предлагана цена за изпълнение llli

Мотивrr: Предлаганата от участника цена 67 367,20 лв. Без ЛС е по-ниска о г
прогнозната стойност 70 000100 лв. заложена от Възложителя. Предлохсението Ila участника
отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Класирането е извършеIlо
съгласно условията от ,Щокументацията за участие, на база предложената цена за иЗПъЛнеНИе На
поръчката е в лева, без fllC и включва всички разходи по изпълнение на поръчката! като Ila
първо място е участЕикът предложил най-ниска такава по обособената позиция.

VI. Съгласно чл.197, ал. 1, т.7 от ЗОП настоящото решение подJIе)I(II на
обlttалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита [Ia
конкуренцията - София.
VII. Настоящото решение да бъде връчено на участниците в процедурата по pe]la

и начините указани в чл. 43 от ЗОП.

основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящото репIен}lе да бъдс
публикувано в профила на купувача в деня на издаването му.
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