ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
"Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане,
с предмет:
управление и отчитане на проекти на община Георги Дамяново но Мярка М07
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа
за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструкгура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия”, „Програма за развитие на селските
райони 2014-2020г.”

-

ОБ

щ

ГЕОРГИ МЯНОВО ОБЛАС МОНТАНА

ПРОТОКОЛ

МІ

Днес 12.04.2016г. в 11:00 часа в Заседателната зала на община Георги Дамяново в
изпълнение на Заповед Не 82 от 12.04.2016 г. на Кмета на община Георги Дамяново се събра
комисия в състав: Председател: адв. Цветан Димитров - юрист
Членове:
Павлина Алексова директор д-я „ФСД”
Надя Стайкова Дамянова
~ мл. експерт „Екология, култура и ЗУА”

-

със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по открита процедура по реда
на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет "Консултантски
услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление и отчитане на проекти
на община Георги Дамяново по Мярка М07 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия”, „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

-

Процедурата е открита с Решение Не 39 от 02.03.2016г. на Кмета
на община Георги
Дамяново.
1.

2. Срокът за подаване на оферти за участие е 11.04.2016 г.

-

16.00 часа.

Комисията се запозна със списъка по чл. 68, ал. 1 от ЗОП на участниците.
От регистъра на постъпилите оферти, комисията констатира, че са постъпили 5 (пет) оферти
в деловодството на община Георги Дамяново, подадени от следните участници:
1. „Евростарт 2008” ЕООД, гр. София ВхЈЧї: 3000-5279/ 08.04.2016г., 14:03ч.
„Акваексперт-12” ООД, гр. Силистра - Вх.М2 3000-5289/ 11.04.2016г., 11:32ч.
„Рила консулт” ЕООД, гр. София - ВхЈїе 3000-5296 / 11.04.2016г., 13:28ч.
„Юни проджект” ЕООД, гр. София - Вх.ЈЧ'в 3000-5297 / 11.04.2016г., 13:31ч.
„Консулт СС” ЕООД, гр. Варна - Виж: 3000-5298 / 11.04.2016г., 11:33ч.
На заседанието на КОМИСИЯТЗ не присъстват ПРСДСТЗВИТСЛИ на участниците.
КОМИСИЯТЕІ ПрИСТЪПИ КЪМ
ОТВЗРЯНС на

плика С офертите ПО реда на ПОДНВЕІНСТО ИМ.

1.

„Евростарт 2008" ЕООД, гр. София - със седалище и адрес на управление: гр.
София, ул. „Димитър Манов” М 33, ет. 2, оф. 8, ЕИК 2002260808, представлявано от Васко

Десислава Георгиева Билева управител.
- че офертата е подадена в един плик с ненарушена цялост. В
Комисията констатира,

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВ0
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
“Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане,
с предмет:
управление и отчитане на проекти на община Георги Дамяново по Мярка М07
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа
за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия”, „Програма за развитие на селските
райони 2014-2020г.”

-

него се откриха 3 непрозрачни плика с ненарушена цялост - ПЛИК 1, с надпис “Документи
за подбор”, ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК 3 с
надпис “предлагана цена”. Тримата членове на комисията подписаха ПЛИК 3 с надпис
“Предлагана Цена” И документите, съдържащи се ПЛИК 2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката”.
Комисията отвори ПЛИК 1, съдържащ 1 брой папка, оповести документите,
съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП.
2. „Акваексперт-12" ООД, гр. Силистра
- със седалище и адрес на управление: гр.
Силистра, ул. „Симеон Велики" Мз 23, ЕИК 118582 20, представлявано от Невена Маринова

Кирова управител.
Комисията
констатира, че офертата е подадена в един плик с ненарушена цялост. В
3
него се откриха непрозрачни плика с ненарушена цялост - ПЛИК 1, с надпис “Документи
за подбор”, ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и ПЛИК 3 с
надпис “предлагана цена”. Тримата Членове на комисията подписаха ПЛИК 3 с надпис
“предлагана цена” и документите, съдържащи се ПЛИК 2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката”.
Комисията отвори ПЛИК 1, съдържащ 1 брой папка, оповести документите,
съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП.
3. „Рила консулт" ЕООД, гр. София със седалище и адрес
на управление: гр. София, ул.
„Цар Асен” На 8, етаж 1, а.п.3, ЕИК 17 ..92784, представлявано от Веселина Методиева

Дункова управител.
Комисията
констатира, че офертата е подадена в един плик с ненарушена цялост. В
3
него се откриха непрозрачни плика с ненарушена цялост - ПЛИК 1, с надпис “Документи
за подбор”, ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и ПЛИК 3 с
надпис “предлагана цена”. Тримата членове на комисията подписаха ПЛИК 3 с надпис
“предлагана цена” и документите, съдържащи се ПЛИК 2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката”.
Комисията отвори ПЛИК 1, съдържащ 1 брой папка, оповести документите,
съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП.
4. „Юни проджект” ЕООД, гр. София - със седалище и
адрес на управление: гр. София,
О,
бл.
173,
„Надежда”,
офис 21, ЕИК 200О84865, представлявано от Христо
ж.к.
вх. Д, етаж

Атанасов Тодоров управител.
Комисията -констатира, че офертата е подадена в един плик с ненарушена цялост. В
него се откриха 3 непрозрачни плика с ненарушена цялост - ПЛИК 1, с надпис “Документи
за подбор”, ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” И ПЛИК 3 с
надпис “предлагана цена”. Тримата членове на комисията подписаха ПЛИК 3 с надпис

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет:
“Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане,
управление и отчитане на проекти на община Георги Дамяново по Мярка М07
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа
за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия”, „Програма за развитие на селските
райони 2014-2020г.”

-

“Предлагана цена” и докумен
2 с надпис „Предложение за
, съдържащи се ПЛИК
изпълнение на поръчката”.
Комисията отвори ПЛИК 1, съдържащ 1 брой папка, оповести документите,
съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП.
5. „Консулт СС” ЕООД, гр. Варна със седаЈшше и адрес
на управление: гр. Варна, ж.к.
Не
„Трошево”, ул. „Хан Кубрат”
33, офис 2, ЕИК 202599700, представлявано от Славяна

Николаева Стефанова управител.
Комисията констатира,
че офертата е подадена в един плик с ненарушена цялост. В
3
него се откриха непрозрачни плика с ненарушена цялост - ПЛИК 1, с надпис “Документи
за подбор”, ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и ПЛИК 3 с
надпис “предлагана цена”. Тримата членове на комисията подписаха ПЛИК 3 с надпис
“Предлагат-Ја цена” и документите, съдържащи се ПЛИК 2 с
надпис „Предложение за
поръчката".
изпълнение на
Комисията отвори ПЛИК 1, съдържащ 1 брой папка, оповести документите,
съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП.
След извършването на горепосочените десйтвия комисията приключи публичната
част от заседанието си.
Комисията продължи работата си на закрито заседание. В съответствие с
изискванията на чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП комисията пристъпи към проверка на документите в
1
плик за липсващи документи, и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или наличие
на нередовност, включително фактическа грешка и установи, както следва:
1.

„Евростарт 2008" ЕООД, гр. София

Комисията констатира, че са представени
всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя. Предвид
установеното
по-горе и след проверка на съответствието на представените документи в
1
плик Не „Документи за подбор”, с изискванията за подбор, поставени от възложителя,
комисията счита, че офер а на участника отговаря на изискванията на Възложителя.
~

2.
„Акваексперт-12" ООД, гр. Силистра - Комисията констатира, че са представени
всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя. Предвид
установеното по-горе и след проверка на съответствието на представените документи в
1
плик Не „Документи за подбор”, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя,
комисията счита, че офер та на участника отговаря на изискванията на Възложителя.
3.
„Рила консулт" ЕООД, гр. София Комисията конст тира, че участникът не е
- банкова гаранция ИЛИ копие от документа за
представил Гаранция за участие Оригинал на
внесена гаранция под формата на парична сума.
Съгласно изискванията на възложителя участникът следва да представи с офертата си
оригинал на банкова гаранция за участие или копие
от документ за внесена гаранция за
под
(без
формата
ДДС)
на парична сума
участие
в размер на 2640, 00 лева.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда иа чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
"Консултантски усл и за изготвяне на Заявления за подпомагане,
с предмет:
управление и отчитане на проекти па община Георги Дамяново по Мярка М07
-~
„Основни услдгггх и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. Подкрепа
за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми нзточптхцн и спестяване на енергия”, „Програма
за развитие на селските
райони 2014-202012”
4.
„ІОип проджехсг" ЕООД, гр. София - Комисията констатира, че са
представени
всички изискуеми документи, съгласно изискванията иа възложителя. Предвид
устаиовсното
по-горе и спеп проверка на съответствието иа представените
документи в плик Не
„Докумситтт за подбор", с изискванията
за подбор, поставени от възложителя, комисия
сч та, че оферта а на участника отговаря на изискванията на възложителя.
1

5.

„Консулт СС" ЕООД, гр. Варна
констатира, че в офертата си
' Комисията
3
участникът не е доказал, ге разполага с Експерт
Мониторинг и контрол, с квалификацията
- или по-висотса в областта на правото
и умения
образование, степен „Бакалавър”
- висше и/или
ІІ/НЛП
публичната
икономиката
администрация или еквивалситни, който да притежава
общ професионален опит минимум 4 (четири)
години.
(Гьачасно изисквтитяяггк/
вьзлоз/сяннса-тя
Участникьпг
следва да разполага с Експерт 3
на
:Мо/инподдихнг и
квалификация
с
и
контрол,
умения висше образование, степен ., Бакпхмкгър"
или па-вятсакп в Обменни:: на Іизгтопю :тии иканомикапп?
идин :тутти/сини ндлІин21стриния

или еквивспе/ІІІІІЈІІ. е общ

ІШОфССНОІІШІЕІІ

опит: .ииншнш 4 техни/ги) години.

Комисията приключи работа в 15.30 ч. На
основание чл. 68, ал.8 от ЗОП комисията състави
настоящия протокол, който да бъде изпратен на всички участиицЈ-т. Протоколът
да се изпрати
на участниците по поъцата с обратна разписка.
Комисията ще продължи работа на
закрито заседание спеп изтичането
получаване на допълнителнитедокументи.
НЕІСТОЯЩІІЯТ ПрОТОК

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.

ЛЕНОВЕ:

..

Л

С'

СЪСТЗВСН Н С ПОДПІ-ІСЕІН В СДНН

екземпляр.
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срока за

