РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ № 1
по чл. 54, ал. 7 ППЗОП
На 27.11.2018 г., в 10.00 часа, Комисията за извършване на подбор на участниците,
разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ,
БИООТПАДЪЦИ, ЕГО И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО; МАШИННО МИЕНЕ И МАШИННО
МЕТЕНЕ НА УЛИЦИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО”, с уникален номер
в Регистъра на обществените поръчки 00079-2018-0006, открита с Решение № 006 от
22.10.2018 г. на Кмета на Община Царево и назначена със Заповед № РД-01-659/27.11.2018 г.
на Кмета на Община Царево в състав:
Председател:
Георги
Стоянов
–
зам.-кмет
на
Община
Членове: 1. Мила Стоянова -дир.дирекция „АПОБФ” при ОА-Царево;
2. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
3. Никола Евтимов – ръководител «Автобаза»;
4. Дамян Дамянов – ръководител дейност « ООС»

Царево;

проведе първо публично заседание за отваряне на подадените оферти в процедурата.
На заседанието присъстваха следните представители на участниците:
 Николай Георгиев Илиев- управител на „РТК“ ООД
Председателят на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията, списъка с
постъпилите оферти и протокола с данните на подалите оферти участници по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП.
В срок е постъпила 1 (един) брой оферти, както следва:
1.

„РТК“ ООД , с вх.№ 53-01-1672/26.11.2018 г. 16:51часа.
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След обявяване на протокола за предаване на постъпилите оферти на Председателя
на Комисията, Председателят и членовете на Комисията подписаха декларация за липса на
конфликт на интереси с участниците по чл. 103, ал. 2 ЗОП.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва:
1. Участникът „РТК“ ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна
опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри” .
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на
Комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри”.
След извършването на тези действия Председателят на Комисията закри публичното
заседание.
Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, като разглеждането на
представените от участниците документи се осъществи по реда на постъпване на офертите за
горепосочената обществена поръчка.
Офертата на всеки участник следва да съдържа документите и информацията,
изисквани от Възложителя, които се отнасят до личното състояние и критериите за подбор
поставени от Възложителя. В настоящия протокол се описва/т изчерпателно липсващия/те
документ/и и/или констатираните, несъответствия, непълноти и/или нередовности,
включително фактически грешки в офертите на участниците.
Офертата на участника, от членовете на комисията бе проверено наличието и
редовността на представените документи, при което резултатите от проверката са, както
следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА:
I. Участник „РТК“ ООД, ЕИК 122082104, със седалище и адрес на управление ,
гр. област София, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ
No 23, представлявано от Николай Георгиев Илиев и Иван Димитров Иванов
При разглеждането на представените документи Комисията не констатира
несъответствия и/или липса на информация в документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на
участника „РТК“ ООД, поради което:
Комисията счита, че представените документи доказват съответствието на участника
с изискванията по чл. 60, ал.1 и ал. 2, чл.61, ал.1, т.2 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви „б”, т.8,
т.10 и т.11 от ЗОП и с минималните изисквания, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и
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критериите за подбор. Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за
обществена поръчка и в документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради
което Техническото предложение на участника следва да бъде разгледано.
Комисията продължи своята работа по разглеждане на документите, съдържащи се в
Техническото предложение на участника. Комисията пристъпи към проверка дали
предложенията са изготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията
за участие в процедурата, техническите спецификации и указанията на Възложителя.
Участникът „РТК“ ООД е представил Техническо предложение за изпълнение на
поръчката по образец №2, съгласно Документацията за участие. Приложено е подробно
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя, съдържащо описание на дейностите по събиране и
транспортиране на различните видове отпадъци, машинното метене и миене на улиците и
теритиориите за обществено ползване в Община Царево, съоръженията и техническото
оборудване необходимо за изпълнение на поръчката с посочване на модел, регистрационен
номер и техническа информация, покриваща минималните изисквания на Възложителя.
Приложени са маршрутни разписания за летен и зимен период.
След извършената проверка Комисията установи, че предложението за изпълнение на
поръчката съответства на минималните изисквания на Възложителя, поради което допуска
до оценка ценовото предложение на участника.
Комисията приключи работата си и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, насрочи
следващото си публично заседание за отваряне ценовата оферта на участника за 05.12.2018 г.
(сряда) от 10:00 часа в сградата на Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36,
гр. Царево, фронт –офис.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, заседанията на Комисията са публични и на тях
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване. Уведомлението за датата, часа
и мястото на отваряне на ценовите оферти да се публикува на интернет страница на Община
Царево в раздел „Профил на купувача”.
Настоящият протокол е изготвен на 30.11.2018 г. 11:45 часа
Председател: Георги Стоянов ………………………………………………..
Членове: 1. Мила Стоянова …………………………………………………
2. Илина Ангелова ………………………………………
3. Никола Евтимов …………………………………….
4. Дамян Дамянов ………………………………………
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Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП
ЗЗЛД
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във връзка с чл.2, ал.2 от

