”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, 17.01.2017 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 № 0017 /
16.01.2017г. на Ликвидатора на „В и К- в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик инж.Атанас
Узунов, в състав:
Председател:
Членове:

1. Димитър Вацев
2. Димитрийка Цветкова
3. Дафинка Семерджиева
4. Екатерина Ненчева
5.инж.Румяна Шанова

- Р-л отдел ФС;
- Счетоводител;
- Юрист;
- Счетоводител
- Адм.специалист

със задача: Да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедура чрез
публично състезание с предмет: „КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИДОБИВКИТЕ НА
РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ “ВиК – В ЛИКВИДАЦИЯ ” ЕООД гр. ПАЗАРДЖИК ПОЛАГАЩИ СЕ ПО КТД”.

В дадения от Възложителя срок е постъпила една оферта :


Вх.№ 0001 / 12.01.2017 г. – 9.15 ч. от „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.София,
ж.к.Младост 4, ул.“Бизнес Парк София“ №1, бл.12Б, ет.3.

I. На публичното заседание на комисията не присъства представител на участника.
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 „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище гр.София,
ж.к.Младост 4, ул.“Бизнес Парк София“ №1, бл.12Б, ет.3, ЕИК 131085380, 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“.
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:

Приложение
№
Образец №1
Образец №2

СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ вх.
№0001/12.01.2017г. – 9,15ч

Съдържание
Опис на представените документи

Приложен

ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и Приложен-подписан
условията на възложителя.
управителя

Информация

за

от
изпълнени

Документи, доказващи изпълнението на дейности идентични или
договори,заедно с удостоверение
сходни с предмета на поръчката

за изпълнението на договор

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

Не приложим

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

Не приложим

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

Не приложим

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.

Не приложим

Образец №3

Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП.

приложен

Образец №4

Декларация
във
връзка
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

с

чл.3,

т.8

и

чл.4

от

приложен

Техническо предложение, съдържащо:
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава
Приложен –нотариално заверено
офертата, не е законният представител на участника – оригинал
копие
или заверено копие.

Образец №5

Предложение за изпълнение на поръчката.

Попълнен образец, с приложен
списък на търговските обекти на
територията на община Пазарджик,
Септември и Лесичово.


Валидно разрешение от министъра на финансите за
Копие заверено с подпис и печат
осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна,
съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба 7/09.07.2003г. на и текст „Вярно с оригинала“
МТСП и МФ – копие, заверено от участника. Не се допуска до
участие Кандидат, чието Разрешение е отнето от МФ и/или се
намира в съдебна процедура чл.11 ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г .

Копие заверено с подпис и


Разрешение за отпечатване на ценни книжа по реда на
чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и печат и текст „Вярно с
контрол върху ценните книжа /НУРОКЦК/ за отпечатване на оригинала“
ваучери за управление на социалните разходи в натура


Декларация (свободен текст), че участникът има
сключени договори с търговските обекти на територията на
община Пазарджик, Септември и Лесичово и срокът на
действието им е не е по-кратък от края на 2017 год.

Приложена


Декларация, че предлаганите ваучери могат да бъдат с Приложена
номинал от 1, 2, 5 и 10 лв.

Декларация за валидност на разрешенията за
осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна и Приложена
отпечатване на ценни книжа

Образец №6

Плик “Предлагани ценови параметри”

Приложен

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:
I. Предложил:
1. Общ брой на търговските обекти с приложен списък в община Пазарджик,
Септември и Лесичово: 155 обекта.
2. Пакетиране в индивидуални пликове - да.
II.

Декларира:

1.
Запознати сме със съдържанието на проекта на договор за изпълнение на обществената
поръчка и приемаме клаузите в него.
2.
Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90 (деветдесет) календарни
дни считано от крайния срок за подаване на оферти.
3.
При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд.
4.
Ако ни бъде възложена обществената поръчка, се задължаваме да внесем гаранция за
изпълнение на договора в размер на 1% от прогнозната стойност на договора
5.
Задължавам се да спазвам и приемам всички условия на възложителя, посочени в
документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че
същата ни бъде възложена.
6.
Декларирам, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ ще
ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители.
Предложението на кандидата отговаря на изискванията за качество на Възложителя, посочени в
документацията, а именно:
 Ваучерите за храна съдържат всички реквизити съгласно чл.22, ал.2 от Наредба № 7/
09.07.2003г. на МТСП и МФ – приложен образец на ваучер и плик за индивидуално
пакетиране.
 Ваучерите ще се доставят пакетирани, съответстващи на предварителната заявка на
Възложителя.
 Предлаганите ваучери ще бъдат с номинал от1, 2, 5 и 10 лв, съгласно изискванията на
Възложителя.
 Срокът на валидност на ваучерите ще бъде не по-малко от 12 календарни месеца.
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.
Тъй като участника е един, представил е документи, които доказват съответствието му с
определените такива от закона и възложителя критерии за подбор, предложението за
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя, комисията пристъпи към
отваряне на плика „предлагани ценови параметри“.
Представеното ценово предложение е съгласно изискването на възложителя – попълнен
образец № 6.
Участникът е направил следното предложение:
Цена за отпечатване и доставка на ваучерите (без ДДС): 0.32% (нула цяло и тридесет и
два процента) от номинала.
Комисията предлага на Възложителя – Ликвидатора на “В и К – в ликвидация” ЕООД гр.
Пазарджик да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „КОМПЛЕКСНО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИДОБИВКИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ
ПАЗАРДЖИК ПОЛАГАЩИ СЕ ПО КТД” с:

ВЪВ “ВиК – В ЛИКВИДАЦИЯ ” ЕООД гр.

„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
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 19.01.2017 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:
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/ Дафинка Семерджиева

/
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чл.4 от ЗЗЛД

/ инж.Румяна Шанова
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