ПРОТОКОЛ № 1
за разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура по реда на Закона
за обществените поръчки с предмет „Зимно поддържане, снегопочистване и
опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон
2016/2017г.“, открита с Решение № 481/29.08.2016 г. и Решение за промяна № 497/
1.09.2016 г. на кмета на община Трявна

Днес, 10.10.2016 г., назначената със Заповед № 556 от 10.10.2016 г., на Кмета на
община Трявна комисия в състав:
Председател:
1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна;
Членове:
2. Бранимира Димитрова Терзийска – Михайлова – Секретар на община Трявна;
3. инж. Румяна Бонева Цанева – Директор Дирекция СДУР при община Трявна;
4. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна;
5. Михаил Йорданов Минчев – Специалист ПБЗН при община Трявна.
се събра в 10:00 часа в зала № 403, в сградата на община Трявна, ул. „Ангел Кънчев”
№21, със задача да отвори, разгледа и оцени подадените оферти в откритата процедура
за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане,
снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през
зимния сезон 2016/2017 г.”.
Комисията започна работа в пълен състав след получаване на подадената
оферта, ведно с Регистър на подадените оферти за участие в процедурата, съгласно
двустранно подписан Приемо-предавателен протокол по реда на чл. 48, ал.6 от ППЗОП
от деловодството на Общината.
Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП и
чл.51, ал.13 от ППЗОП. Няма пречка за провеждане на заседанието.
При публичното отваряне на офертата на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП
присъстваха:
Марина Гашпарова – представител на в-к „Тревненска седмица“;
Ивелина Манолова – представител на ТВ НЕТ Сателит;
Иван Златев – представител на ТВ НЕТ Сателит.
Попълнен е списък на присъстващите при отварянето на офертите.
В срока за подаване на офертите – до 17:00 часа на 07.10.2016 г. е постъпила 1
(една) оферта, съгласно Регистъра на подадените оферти за участие в процедурата.
Комисията констатира, че офертата е представена в добре запечатана непрозрачна
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опаковка, надписана с имената на участника и заведена в деловодството на Община
Трявна както следва:
1. ДЗЗД „Зимно поддържане - Трявна“ – гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 148 с вх.№
1500-532/07.10.2016 г., подадена от Марийка Станчева в 16:55 часа;
На следващ етап от заседанието, комисията пристъпи към отваряне на
запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на участника и проверка за наличието на
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“
Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника ДЗЗД
„Зимно поддържане – Трявна“ като беше констатирано, че в нея се намират 2 (два)
запечатани непрозрачни плика със следното обозначение: „Документи за подбор“ и
„Предлагани ценови параметри“. Председателят на комисията отвори плика с надпис
„Документи за подбор“ от офертата на участника и оповести всички съдържащи се в
него документи. На следващ етап трима от членовете на комисията подписаха
Техническото предложение на изпълнение на поръчката, представено от участника
ДЗЗД „Зимно поддържане – Трявна“. Трима от членовете на комисията подписаха и
плика „Предлагани ценови параметри“ без да го отварят.
Председателят на комисията поясни, че поради липсата на представители на
други участници, не би могло да бъде изпълнено изискването на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП
за подписване на Техническото предложение и плика с „Предлагани ценови
параметри“, съдържащи се в офертата на участника, от друг участник.
С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на
комисията и тя продължи работата си в закрито заседание.
Беше пристъпено 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 беше констатирано следното относно представената от участника
ДЗЗД „Зимно поддържане – Трявна оферта:
1. Констатации за наличност:
След преглед на представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички изискуеми от възложителя документи.
2. Констатации за редовност:
Участникът е представил Опис на представените документи, съдържащи се в
опаковката, подписан от упълномощено лице, съгласно изискванията на възложителя.
Видно от представеното Споразумение за създаване на консорциум от 16.09.2016 г.,
ДЗЗД „Зимно поддържане – Трявна“ се състои от 3 (три) дружества:
- „Монолит – Т“ ООД, ЕИК: 107056950 – гр. Трявна;
- „Екострой – Трявна“ ООД, ЕИК: 200045086 – гр. Трявна;
- „М-1-Манев, Колева“ ООД, ЕИК: 203521327 – гр. Трявна
Споразумението съдържа: правата и задълженията на участниците в
обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, в съответствие с
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изискванията на възложителя., посочени в Раздел V. „Изисквания към участниците в
процедурата. Изисквания към офертите и необходимите документи“, т.1.2.
Участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), от името на всеки от представляващите дружествата участващи в ДЗЗД
„Зимно поддържане - Трявна“.
Представени са попълнени и подписани от оправомощено лице всички образци
към документацията за участие в обществената поръчка, даващи информация относно
съответствието на подадената от участника оферта с изискванията на възложителя.
След преглед на представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички изискуеми от възложителя документи. Участникът отговаря на
изискванията за лично състояние и не са налице основания за отстраняване от
процедурата. Комисията констатира, че участникът покрива критериите за подбор,
включващи минималните изисквания за технически и професионални способности на
участниците, посочени в Раздел V. „Изисквания към участниците в процедурата.
Изисквания към офертите и необходимите документи“, т.3 и Раздел III.1.3 от
Обявлението за поръчка.
Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на
участника, като констатира, че участникът е представил следните документи:
1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №6, съдържащо описание
на предвидените от участника дейности по изпълнение на обществената поръчка.
Представен е редът и организацията на дейностите по зимно поддържане, съхранението
и товаренето на материалите за зимно поддържане. Описано е извършването на
снегопочистването на пътищата от общинската пътна мрежа, разчистването на снежна
покривка от платното за движение и обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане,
както и разпръскването на пясък и химически вещества. Описани са пътищата, по които
ще се извършва зимното поддържане, които съответстват на списъка с общински
пътища, представен от възложителя към документацията за участие в обществената
поръчка. Описан е начина, по които изпълнителят ще осигури спазването на
здравословни и безопасни условия на труд, противопожарната охрана, БХТПБ по време
на изпълнение на договора и спазването на екологичните норми.
2. Списък на материалите, които ще се използват от участника срещу хлъзгане и
обледяване съгласно изискванията на техническата спецификация на поръчката Образец № 14;
3. Декларации за експлоатационни показатели; Сертификати за химически
анализ; Удостоверения за качество
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор –
Образец №7;
5. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец №8 – с декларирани
60 календарни дни от датата на получаване на офертата.
6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд – Образец №9;
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7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици - Образец №10.
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец № 11.
След разглеждане на техническото предложение на участника, заедно с
приложените към него документи, комисията констатира, че то отговаря на
изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката.
Във връзка с гореизложеното, комисията
РЕШИ:
Допуска участник ДЗЗД „Зимно поддържане – Трявна“ до етап разглеждане на
„Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в неговата оферта.
Комисията взема решение да проведе следващото си публично заседание по
отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ на 13.10.2016 г. от 10:30 часа, за
което заинтересованите лица да бъдат учедомени чрез публикуване на съобщение в
профила на купувача на страницата на община Трявна www.obtryavna.org.
Комисията приключи своята работа на 10.10.2016 г. в 14:00 часа като състави
настоящия протокол в 1 (един) екземпляр.

Комисия:
Председател:
адв. Галин Ненов ……………….. /п/
Членове:
Бранимира Терзийска ………………../п/
инж. Румяна Цанева ………………../п/
Вероника Димиева ………………../п/
Михаил Минчев ………………../п/

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
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