
БрикЕrт ЕАд

протокол
м02

с констатации

по поръчка с реф. Nя{12002/2017г.

относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
поставени от възложителя,

6280
гр Гъльбово
обл. Ст. 3агора

На закрито заседание
Ns l069/07.11.201'7 г.

ПРЕЩСЕ.ЩАТЕЛ:

ЧЛЕНоВЕ:

тел : 041В/ 621 2В
телфакс: o418l 625 25

в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕА!, комисия назначеЕа със.Заttt,lве]l
в състав:

Иван Симеонов Монев р-л отдел ,"Търговсrtи"

1. Христо !елчев Христозов * иня(, инвеститорски контрол
2. адв. Петър Желязков Желязков
З. Петя Петрова Хадяtиева - К)рисконсулт
4. интt. Itрасимира Иванова,Щимитрова специалист ОП

разгледа документите по чл. 39, ал.3 от ППЗОП на участниците в обявената обществена поръttl(а
чрез публично състезание с предмет: "Извършване на дейности по полагане на запеtlатвltltl
слой rra Щепо за неопасни производствени отпадъци (НПО) - секция IIIA и Клеткrl _1 II J в
секция III Б" - реф.JYр 122002/2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Участници представили всички необходими документи в съответств1.1е с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възлоrrсителя. без
констатирани липса, непълнота или несъответствие на информациятаJ включително

нередовност или фактическа грешка:
Няма участници, представили всичкIt необходими документи в съответствIlе с
изискванията към личното сьстояние и критериите за подбор на Възложителя, без
констдтирани липса, непълнота или несъответствпе на информацията, вклIочIIтс.пIIо
IIередовност или фактическа грешка.

II. Участници, за които комисията е установила липса, непълнота или несъответствие
на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и/или несъответс,l,вLlя с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор:

1. Относно участника ,,Мит п ко" ЕОО!, гр. Пловдив, ЕИК 200021701, прсдставllLr
документация, приета с вх.ЛЪ 1/06.11.2017г. на ,,Брикел" ЕА.Щ:

1.1. В ЕЕДОП кандидатът е декларирал, че за изпълнение на предмета на обществеtrill аl

поръчка, в частта за обособена позиция Ns1, обособена позиция Nq2 и обособена позицrтя Nl j,.

за които е подал оферти за участие, ще използва капацитета на ,,Ел Ес Транс" ЕООf{ ЕИIi .

l



като за целта представил сключени с наемодателя Предзарителни договори за наем на МПС -
товарни автомобили и за наем на специализирана строителна техника.

1.2. В изпълнение на изискванията на Възлоrrtителя, кандидатът е представил Лицензrtя
за извършване на превоз на товари на територията на РБ Ng 06300/09.05.20lбг.

В декларациите на кандидата за техническото оборудване за изпълнение на поръчката пtl
обособени позиции l е 3, са посочени шест броя товарни автомобили, необходими за

изпълнение на предмета на поръчката,
Същият обаче не е представил доказателства че посочените в декларациите автоп,rобtrлlt

са включени в обхвата на Лицензия Ns 06З00/09.05.20lбг. и че въз основа на тази лицеIIзиrl. зtt

автомобилите са издадени удостоверения за извършване на обществен превоз на товари,
1.3. В декларацията си за техническото оборудване за изпълнение на поръаIката по

обособена позиция NЪ1 и в декларацията си за техническото оборудване по обособена позицllrl
J\Ъ З кандидатът посочва едни и същи б lпестl броя товарни автомобили.

Съгласно изричното условие на Възложителя за изпълнение на предмета на поръlr](zrтit

по обособена позиция Nч1, участникът следва да притежава минимум бlшестl броя ToBapHtl
автомобила тип,.самосвал" с товаровместимост ]\{инимумr 20мЗ. Недопустимо и невъзпlотtно е '

дейностите по обособена позиция NsЗ да бъдат изпълнявани с техниката, която едновреNIеlllIо
с това е ангажирана с работа по позиция J\Ъ 1

2. Относно участниttа ЕТ,rГранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гълъбqво,
ВИК 833076954, представил документация, прпета с вх.JYр 2/06.11.2017г. на ,,Брlrкел" ЕА.Щ:

2.1. Към документацията за участие по обособена позиция J\!2, обособена позиция ЛцЗ ll
обособена позиция N4, участникът не е приложил ,Щекларация за липса на свързаност с друг
участник в процедурата, съгласно изискването на чл. 101, а,т. 1 1 от ЗОП.

2.2. Към документите за участие по обособена позиция NqЗ кандидатът не е представrIл

,Щекларация за техническото оборудване за изпълнение на поръчката.

3. Относно участника ,,Булинвест-ком" ЕООЩ, гр. Раднево, ЕИК 12З651882, предстлвttlt
документация, приета с вх.ЛЪ З/06,11.2017г. на ,,Брикел" ЕА.Щ:

3.1. Кандидатът не представя доказателства че посочените товарни автомобилIr, в

декларацията за техническото оборудване за изпълнение на tIоръчката и необходипли за
изпълнение предмета по обособена позиция Ns1 са включени в обхвата на представенатl1
Лицензия Ns 26Зб129,04.2014г, и че въз основа на същата, за тези МПС са издадени

удостоверения извършване на обществен превоз на товари.

На основание чл. 67, at 5 от ЗОП, комисията изисква от участниците:
1. ,,Мит и ко" ЕОО!, гр. Пловдив да представи:

1.1. ,Щоказателства! че посочените в декларацията за техническото оборудване за
изпълнение на поръчката. товарни автомобили, са включени в обхвата на
Лицензия N9 06З 00/09.05.20 l бг. за превоз на товари и че въз основа на
лицензията, за тези товарни автомобили са издадени удостоверения за
извършване на обществен превоз на товари,

1,.2. Всички необходими доказателства, че за едновременното изпълнение па
дейностите по обособена позиция J\Ъ1 и на дейностите по обособена позицllя
Ns3 на Обществената поръчка, кандидатът разполага, освен с декларираните 6

/шест/ броя товарни автомобили, с други товарни автомобили, достатъrIно на
брой за осъществяване предмета на поръчката.

2. ЕТ,,Гранл Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гълъбово да представи:
2.1. Попълнена декларация за липса на свързаност с друг участник в процедуlrаIа.

по чл.i01, ал.11 от ЗОП към офертата за участие за всяка отделна обособеrtа
позиция.

2.2. ,Щекларация за техническото оборудване за изпълнение на поръчката в частта по
обособена позиция Лъ 3

,)



3. ,rБулипвест-ком" ЕООЩ, гр. Раднево да представи на комисията:
З.1. .Щоказателства, че посочените в декларацията за техническото оборудване за

изпълнение на поръчката, товарни автомобили, са включени в обхвата Hlt

Лицензия Np 26Зб129,04,2014г. за превоз на товари и че въз основа на
лицензията, за тези товарни автомобили са издадени удостоверения за
извършване на обществен превоз на товари.

III. Участниците да представят на комисията съответните документи, в срок до 3 /три/

работни дни от получаване на протокола.

,Щата на приключване на работата на комисията 0'] .11,20I1r.

Комисия:

Председате,t:

Иван Монев . .

Членове:

1. Христо Христозов

2. адв. Петър Желязков

3. Петя Хадrкиева

4. инхt. Красимира !ишIитрова

_)


