”Водоснабдяване и канализация в ликвидация”ЕООД – гр.Пазарджик
гр.Пазарджик, ул.Втори януари “ N 6
тел.034/ 44 43 40 факс 44 40 23
ЕИК BG 822106665; vik.pazardjik@abv.bg

Утвърдил: ……………….чл.4 от ЗЗЛД
Ликвидатор /инж.Атанас Узунов/

ПРОТОКОЛ
На, 17.11.2016 г., в 14.00 ч., в залата на ІV-ти етаж в сградата на ЦУ на „В и К- в
ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик, започна работа комисия, назначена със Заповед № 198 /
16.11.2016г. на Ликвидатора на „В и К- в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик инж.Атанас
Узунов, в състав:
Председател: 1. инж.Дафинка Бояджиева
Членове:
2. Димитър Вацев
3. Христо Вълков
4. инж.Любомир Тотев
5. инж.Румяна Шанова

- Механик ;
- Р-л отдел ФС;
- Юрист;
- Р-л отдел ЕМ;
- Адм.специалист с КФ;

със задача: Да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура с
предмет: „Доставка на колесен багер-товарач за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД
гр.Пазарджик“.
В дадения от Възложителя срок е постъпила една оферта :


Вх.№ 035 / 15.11.2016 г. – 10.15 ч. от „Тайтън Машинъри България” ЕАД гр.София

I. На публичното заседание на комисията присъства представител на участника – Свилен
Славчев Иванов с представено пълномощно.
II. Председателя на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и запозна
членовете на комисията с протокола по чл.48 ал. 6 от ППЗОП. Показа опаковката с офертата на
присъстващите на заседанието. Комисията установи, че опаковката е с ненарушена цялост,
непрозрачна, и надписана съгласно изискванията в документацията на Възложителя.
III. Комисията започна работа с попълване на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната, непрозрачна опаковка и оповести
съдържанието й:
 За участникът „Тайтън Машинъри България” ЕАД гр.София, със седалище гр.София,
ул. Димитър Моллов № 4, ЕИК 201915639, комисията констатира, че в запечатаната
непрозрачна опаковка, се съдържат документите по чл.39, ал. 2 и ал. 3 т. 1 от ППЗОП, както и
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 3 – ма от членовете на
комисията подписаха предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
IV. Комисията продължи с разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Представени са изискваните от възложителя документи, в съответствие със законовите
разпоредби, а именно:
Тайтън машинъри
България ЕАД вх.№ 035 от
15.11.2016г. – 10.15 ч.

Приложение №

Съдържание

Образец №2

ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на
закона и условията на възложителя.

ако е
приложимо

ЕЕДОП за всяко физическо или юридическо лице,
неприложим
участващо в обединението, при участник обединение.

ако е
приложимо
ако е
приложимо

ЕЕДОП за подизпълнител, чиито ресурси ще бъдат
неприложим
ангажирани в изпълнението на поръчката.
ЕЕДОП за трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани
неприложим
в изпълнението на поръчката.

ако е
приложимо

Документи по чл.45, ал.2 от ППЗОП за доказване на
неприложим
предприетите мерки за надеждност, ако е приложимо.

ако е
приложимо
Образец №3
Образец №4

Образец №5

Документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, от който да е видно
правното основание за създаване на обединение, когато
Участникът е обединение, което не е юридическо лице, ако
е приложимо.
Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП,
ако е приложимо.
Декларация във връзка с чл.3, т.8 и чл.4 от
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Техническо предложение, съдържащо:
Документ за упълномощаване, когато лицето, което
подава офертата, не е законният представител на участника
– оригинал или заверено копие.
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие
с техническите спецификации и изискванията на
възложителя


Документи и/или декларация, удостоверяващи, че
участника е производител, оторизиран дистрибутор или е
сключил договор за дистрибуция и продажба на машини и
извършване на гаранционното им обслужване, които са
предмет на поръчката, със срок не по-кратък от срока на
действие на договора за изпълнение на обществената
поръчка.

приложен

неприложим

Не приложен
приложен

Приложено – заверено
копие

приложено

Приложен документ за
оторизиран дистрибутор, и
извършване на
гаранционното им
обслужване

 Декларация от участника, че поема всички гаранционни
събития, настъпили по време на гаранционният срок – по
приложена
местобазиране
 Декларация от участника, че багер-товарача е произведен
приложена
след 2015 год
Образец №6
Допълнителни
документи

Плик “Предлагани ценови параметри”




Сертификат за качество ISO 9001:2008
Доказателство за извършени доставки през
последните три години - 3 бр.
Декларация № 7 по чл. 6, ал.2 от ЗМИП

приложен

Приложени

След щателно разглеждане на представените документи, комисията стигна до извода, че
участникът е представил документи, които доказват съответствието му с определените такива
от закона и възложителя критерии за подбор.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника.
В предложението за изпълнение на поръчката е попълнен изисквания Образец №5 , в
който участникът е предложил колесен багер-товарач:
Марка: CASE;
Модел: 580ST;
Производител: CNH Industrial;
Официален вносител/представител за България – Тайтън Машинъри България АД;
Година на производство : 2016г.
Техническите характеристики на предлаганата машина отговарят на изискванията на
Възложителя.
Участникът е предложил:
1. Срок за доставка след подписване на Договора: 3 (три) работни дни.
2.
Гаранционен срок на машината : 24 (двадесет и четири месеца) или 1500 моточаса
от доставката, което събитие настъпи първо.
Така направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на
Възложителя.
Комисията реши: приема направеното предложение за изпълнение на поръчката и
допуска участникът до разглеждане на плика „предлагани ценови параметри.
V.
Тъй като участника е един, представителят на участника, който изчакваше отвън
при провеждането на закритото заседание на комисията, беше поканен да присъства на
заседанието, в съответствие с чл.54, ал.2 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на плика „предлагани ценови параметри“.
Представеното ценово предложение е съгласно изискването на възложителя – попълнен
образец № 6 .
Предложена е ценова оферта: 124 480.00 (сто двадесет и четири хиляди четиристотин и
осемдесет) лева без ДДС.
Така направеното предложение е в съответствие с прогнозната стойност на поръчката.
Комисията предлага на Възложителя – Ликвидатора на “В и К – в ликвидация” ЕООД
гр. Пазарджик да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на колесен багер-товарач за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик , с
„Тайтън машинъри България” ЕАД
Комисията предлага на Възложителя да се възползва от възможностите
регламентирани в чл.112, ал.7 т.2 от ЗОП .
Комисията приключи своята работа в 16.00 часа.
Всички действия и решения се взеха с единодушие от комисията.
Този протокол бе изготвен на 22.11.2016 год.

Комисията предаде протокола, заедно с цялата документация на Възложителя –
Ликвидатора на „В и К в ликвидация” - ЕООД гр.Пазарджик за утвърждаване съгласно чл. 181,
ал.5 от ЗОП.

К О М И С И Я:
Председател:1........................................
Членове:

чл.4 от ЗЗЛД

/ Дафинка Бояджиева /

2................................................. чл.4 от ЗЗЛД

/ Димитър Вацев

3................................................ чл.4 от ЗЗЛД

/ Христо Вълков

/

/

4..............................................

чл.4 от ЗЗЛД

/ инж.Любомир Тотев /

5..............................................

чл.4 от ЗЗЛД

/ инж.Румяна Шанова

/

