УТВЪРЖДАВАМ: ............ /П/..................
БЕНКО ВЪЛЕВ
Кмет на община Априлци
ПРОТОКОЛ
От разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци
през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г.”
Днес, 16.10.2014 г. /шестнадесети октомври две хиляди и четиринадесета година/,
назначена със Заповед № 323 / 15.10.2014 г. на Кмета на Община Априлци, комисия в състав:
Председател: адв.Северина Лозанова – адвокат на Община Априлци;
и членове:
1. Марин Иванов Стайков – Автомонтьор в дейност „Чистота”;
2. Марко Пенов Пенов – Главен експерт “Общинска собственост”;
се събра в 10:00 часа в заседателната зала на Община Априлци ул.„Васил Левски” № 109.
От деловодството на Община Априлци бе представен входящият регистър на
подадените оферти и Списък с участниците подали предложение в процедурата, както и бяха
представени четири броя запечатани плика постъпили оферти за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на общински
пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г.”. При
приемане на офертите, същите са регистрирани във входящ регистър при деловодството на
община Априлци, върху пликовете са отбелязани входящият номер, датата и часа на
получаването им.
Председателят адв.Северина Лозанова, оповести, че са представени 4 броя оферти, а
именно:
Участник № 1 – „ЕРМИ” ЕООД, гр.София, с оферта, постъпила на 13.10.2014 г., в
14:40 часа, с Вх. № 1;
Участник № 2 – ЕТ„Надежда – Илия Кънев”, гр.Априлци, с оферта, постъпила на
13.10.2014 г., в 14:40 часа, с Вх. № 1;
Участник № 3 – Ичко Коев Христов, с оферта, постъпила на 13.10.2014 г., в 14:40
часа, с Вх. № 1;
Участник № 4 – „Агротехника - Троян” АД, гр.Троян, с оферта, постъпила на
13.10.2014 г., в 14:40 часа, с Вх. № 1;
Членовете на комисията след като получиха списъка с постъпилите оферти, попълниха
декларации по реда на чл.35, ал.3 от Закона за обществени поръчки. Попълнените и
подписани декларации се приложиха към досието на организираната обществена поръчка.
На публичната част от заседанието на комисията не присъстваха представители на
участници подали оферти.
Извърши се проверка за дата и часа на представяне на офертите, като в резултат на нея
се констатира, че извън определеният в публичната покана от възложителя срок 17:00 ч. на
15.10.2014 г. за получаване на оферти не е постъпила оферта в деловодството на община
Априлци.
Комисията констатира, че офертите и на четиримата участници са представени в
запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. Върху пликовете участниците са
посочили необходимата информация.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им. Комисията
оповести на документите, които се съдържат в офертите, и извърши проверка за
съответствието им със списъка на всички документи, съдържащи се в офертите на
Участниците.
При извършената проверка за съответствие със списъка на документите в офертите на
Участниците, се установи следното:

Съдържанието на всички оферти съответства с приложените списъци на документите
съдържащи се в тях.
Комисията продължи работата си с обявяване на ценовите и технически предложения.
Обявяването на ценовите и технически предложения на участниците и тяхното
подписване протече по реда на постъпването, както следва:
След извършените действия по обявяване на ценовите и технически предложения на
участниците и тяхното подписване, приключи публичната част от заседанието на комисията.
На закрито свое заседание, комисията пристъпи към разглеждане по същество на
представените документи от участниците, изразяващо се в проверка на съответствието им с
критериите за подбор, поставени от Възложителя.
При прегледа на документите на участника, комисията констатира следното:
След като длъжностните лица разгледаха подробно документите на участника
„Агротехника - Троян” АД, гр.Троян установиха, че той е представил всички изисквани
документи от Възложителя и покрива минималните изисквания за технически възможности
и квалификация.
Участник № 1 - „ЕРМИ” ЕООД, гр.София
Участникът е подал оферта за две от обособените позиции, а именно № 1 и № 2.
След като комисията разгледа подробно документите на участника установиха, че той е
представил всички изисквани документи от Възложителя, но не покрива минималните
изисквания за технически възможности и квалификация.
Съгласно публикуваната публична покана на ел.страница на АОП с уникален код
9034384 и електронната страницата на Община Априлци Възложителят е поставил
определени Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на
участника в раздел ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Едно от
минималните изисквания за технически възможности и квалификация е снегопочистването
на уличната мрежа в кв.Ново село да се извършва с трактори със снегоринна дъска –
Изпълнителят да разполага с минимум два броя колесни трактори.
Видно от представените документи към своята оферта участникът разполага
единствено с един колесен трактор със снегоринна дъска. Участникът е оферирал и друг вид
снегопочистваща техника, а именно мини челен товарач „Комацу, който не е колесен
трактор, а е специализиран вид строителна техника, от което следва, че няма на свое
разположение за втори трактор за извършване на снегопочистване по обособена позиция № 2
– “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село”
Комисията единодушно реши, че няма разгледат техническото предложение и
ценовата оферта на участника „ЕРМИ” ЕООД, гр.София, за обособена позиция № 2.
Участник № 2 – ЕТ„Надежда – Илия Кънев”, гр.Априлци;
След като комисията разгледа подробно документите на участника ЕТ„Надежда –
Илия Кънев”, гр.Априлци установи, че той е представил всички изисквани документи от
Възложителя и покрива минималните изисквания за технически възможности и
квалификация, тъй като в своята оферта е посочил, че при изпълнение предмета на поръчката
ще бъде ангажиран един подизпълнител Ичко Коев Христов, които е запознат с предмета на
поръчката и е дал съгласие за участие в процедурата, както и дейностите, които ще бъдат
извършени от подизпълнителя са Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село –
площади и паркинги съгласно приложение № 1. Делът на участие на подизпълнителя при
изпълнение на поръчката ще бъде 50 % от общата стойност на поръчката.
Комисията единодушно реши, че ще разгледа техническото предложение и
ценовата оферта на участника ЕТ„Надежда – Илия Кънев”, гр.Априлци.
Участник № 3 – Ичко Коев Христов
След като комисията разгледа подробно документите на участника Ичко Коев
Христов установи, че той е представил всички изисквани документи от Възложителя, но не
покрива минималните изисквания за технически възможности и квалификация, тъй като в

своята оферта е посочил, че при изпълнение предмета на поръчката ще бъде ангажиран един
водач на МПС със съответната категория и един колесен трактор.
Съгласно публикуваната публична покана на ел.страница на АОП с уникален код
9034384 и електронната страницата на Община Априлци Възложителят е поставил
определени Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на
участника в раздел ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Едно от
минималните изисквания за технически възможности и квалификация е снегопочистването
на уличната мрежа в кв.Ново село да се извършва с трактори със снегоринна дъска –
Изпълнителят да разполага с минимум два броя колесни трактори.
Видно от представените документи към своята оферта участникът разполага
единствено с един колесен трактор със снегоринна дъска.
Предвид на констатираното комисията единодушно реши, че офертата на
участника не отговаря на изискванията на Възложителя и тя няма да бъде класирана.
Участник № 4 – „Агротехника - Троян” АД, гр.Троян;
След като комисията разгледа подробно документите на участника „Агротехника Троян” АД, гр.Троян установи, че той е представил всички изисквани документи от
Възложителя и покрива минималните изисквания за технически възможности и
квалификация.
Комисията единодушно реши, че ще разгледа техническото предложение и
ценовата оферта на участника „Агротехника - Троян” АД, гр.Троян.
След извършване на проверка за изпълнение на минималните изисквания на
Възложителя от Участниците, длъжностните лица започнаха работата си по разглеждане на
техническото и ценово предложение на участниците, както следва:
Участник № 1 - „ЕРМИ” ЕООД, гр.София;
Комисията след като подробно разгледа техническото и ценово предложение по
обособена позиция № 1 на „ЕРМИ” ЕООД, гр.София, установиха, че напълно отговаря на
изискванията определени от Възложителя в документацията за участие и са съобразени с
определеният критерии за оценка на офертите “Най – ниска цена”.
Участникът е подал оферта единствено за обособена позиция № 4 – „Снегопочистване
улична и пътна мрежа в кв.Острец”.
Участник № 2 – ЕТ„Надежда – Илия Кънев”, гр.Априлци;
Длъжностните лица след като подробно разгледаха техническото и ценово
предложение на Участник № 2 – ЕТ„Надежда – Илия Кънев”, гр.Априлци, установи, че
те напълно отговарят на изискванията определени от Възложителя в документацията за
участие и са съобразени с определеният критерии за оценка на офертите “Най – ниска
цена”.
Участникът е подал оферта единствено за обособена позиция № 2 – “Снегопочистване
на улична мрежа в кв.Ново село”.
Участник № 4 – „Агротехника - Троян” АД, гр.Троян
Комисията след като подробно разгледа Офертата на „Агротехника - Троян” АД,
гр.Троян, установи, че тя напълно отговарят на изискванията определени от Възложителя в
документацията за участие и са съобразени с определеният критерии за оценка на офертите
“Най – ниска цена”.
Участникът е подал оферта единствено за обособена позиция № 3 –
„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛА В ОБЩИНА АПРИЛЦИ И ОБЩИНСКИ
ПЪТИЩА № LOV 3015; LOV 3016 И LOV 3017”
Комисията пристъпи към извършване на класиране офертите на допуснатите
участници, съгласно определеният критерии за класиране „Най – ниска цена”.
Определя за изпълнители за извършване на „Снегопочистване и опесъчаване на
общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015
г.” по отделни обособени позиции следните участници:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА
В КВ.ОСТРЕЦ” – „ЕРМИ” ЕООД, гр.София
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В КВ.
НОВО СЕЛО” - ЕТ„Надежда – Илия Кънев”, гр.Априлци с подизпълнител Ичко Коев
Христов
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛА В
ОБЩИНА АПРИЛЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА № LOV 3015; LOV 3016 И LOV 3017” –
„Агротехника - Троян” АД, гр.Троян
Комисията предлага на Възложителя предлага да утвърди настоящия протокол и след
което да сключи договори за извършване на снегопочисване по отделните обособени
позиции, с класираният на първо място участници.
Комисията предлага на Възложителя да възложи изпълнението на поръчката по
обособена позиция № 4 „ДОСТАВКА НА ОПЕСЪЧИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ”, след провеждане
на преговори с избран от него изпълнител, на основание чл.101д, ал.2 от ЗОП.
…………/П/………………….
адв.Северина Лозанова

……………/П/……………….
Марко Пенов Пенов

…………/П/………………….
Марин Иванов Стайков
*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

