ПРОТОКОЛ №1

Днес, 21.10.2014 год. в 10,00 часа, в сградата на Областна администрация – Русе, ет.
6, зала № 613, в изпълнение на Заповед № 3-95-00-747/21.10.2014 г. на Областния управител
на област Русе, комисия в състав:
Председател: Ганка Колева Русева – директор на дирекция АПОФУС в Областна
администрация Русе и ИД Гл. секретар в Областна администрация Русе;
Членове: 1. Огнян Димов Атанасов – началник на отдел ДС в дирекция АКРРДС в
Областна администрация Русе.
2. Татяна Тодорова Йорданова-Николова – ст. юрисконсулт в дирекция АПОФУС в
Областна администрация Русе
се събра със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а”
чл. 101а и следващите от ЗОП, с предмет:
„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ОПЕСЪЧАВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ В ЗОНАТА НА ГКПП
„ДУНАВ МОСТ”, ПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ И ТОВАРНИТЕ ТЕРМИНАЛИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ПЛОЩИ В РАЙОНА НА ГРАНИЧНАТА ЗОНА
ПРЕЗ ЗИМЕН СЕЗОН 2014г.-2015г.”.
Комисията установи, че за участие в процедурата за избор на изпълнител на
горепосочената обществена поръчка чрез публична покана е подадена една оферта:
І. от „БЕРУС” ООД с вх. № 15-00-66#1/20.10.2014г., 13:57 ч.;
След получаването на офертата всеки от членовете на комисията в съответствие с
изискванията на чл. 101г, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), подписа и
представи декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.
Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представители на участника,
подал оферта за участие, но присъстват двама представители на средствата за масово
осведомяване.
ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на подадената оферта и установи:
1. Подадената от „БЕРУС” ООД оферта от външна страна е поставена в запечатан
непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който е посочен предмет на обществена
поръчка, наименование, адрес, телефон и др. на участника. След отваряне на офертата
комисията констатира, че в плика се съдържа PVC папка с документи.
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Пристъпи се към проверка на съответствието на офертата на участника с
предварително обявените от Възложителя условия, залегнали в поканата за участие в
поръчката и документацията за участие.
Комисията констатира, че в представените документи се съдържа приложение –
образец № 14 – „Ценова оферта”. Установи се, че същата е изготвена в съответствие с
документацията за участие, като Комисията обяви предложените цени.
Комисията констатира следното:
Съгласно предварително обявените условия за доказване на технически възможности
участникът трябва да е изпълнил успешно поне един договор през последните три години
(2011, 2012 и 2013 г.) с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, придружен с
удостоверение за добро изпълнение - образец № 10 (подточка 3.1 на т. 3 „Изисквания за
технически възможности и квалификация на участника” към раздел III „Указания за
участие” от документацията за участие). Видно от представените документи, участникът
„БЕРУС” ООД е представил списък с договори през последните три години (2011, 2012 и
2013 г.) с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката – образец №10, но не е
приложил удостоверения за добро изпълнение. Приложените 3 бр. договори по своята
същност не могат да бъдат приети като удостоверениe за добро изпълнение, предвид факта,
че от тях не става ясно дали те са изпълнени качествено и в срок.
С оглед на гореизложеното, естеството на поръчката, което е обусловено от
климатичните условия на наближаващия зимен сезон и факта, че останалите
представени документи съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в
одобрената документация за участие, комисията реши да изиска от участника да
представи в срок от 5 работни дни от получаването на настоящия протокол описаните
липсващи или неотговарящи на изискванията на възложителя документи, а именно:
1. „БЕРУС” ООД да представи:
а) удостоверения за добро изпълнение към списъка на договорите за услуга с
предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три
години (образец № 10).
Настоящият протокол се изготви на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП на 21.10.2014 г.,
който след прочитането му, в потвърждение на верността в него, се подписа в един
екземпляр от всички членове на комисията.

К О М И С И Я:
Председател:

/п/
Ганка Колева Русева /…………………………./

Членове:

/п/
Огнян Димов Атанасов /…………………………./
/п/
Татяна Тодорова Йорданова-Николова /………………………./
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