УТВЪРДИЛ: ......./не се чете/.........
ЕМИЛ БЕБЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ
Дата: 02.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 28.05.2015 г. комисия, определена със Заповед № 173/28.05.2015 г. на кмета
на община Никопол, за провеждане на откритата по реда и условията на глава осма „а“
от Закона за обществените поръчка (ЗОП), обществена поръчка с предмет:
„Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно третиране в
Община Никопол за сезон 2015 г.“, в състав:
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Джантов, с квалификация: магистър- право
И
ЧЛЕНОВЕ:
2. Даниела Русанова – ст. експерт „ИД” към дирекция „ИД” при община Никопол;
3. Сечкин Ахмедов – ст. експерт „ИД” към дирекция „ИД” при община Никопол;
4. Валентин Трифонов – ст. експерт „ИП” към дирекция „ИД” при община Никопол;
5. Златка Кукова – ст. счетоводител към дирекция „ФСД” при община Никопол;
Резервни членове:
1. Анелия Банчева - счетоводител към дирекция „ФСД” при община Никопол;
2.Николай Илиев - счетоводител към дирекция „ФСД” при община Никопол ;
се събра на заседание в 15:00 часа в сградата на община Никопол, гр. Никопол, ул. „Ал.
Стамболийски“ № 5 за да отвори, разгледа и оцени получените оферти за участие в
обществената поръчка.
За възлагане на горецитираната обществената поръчка, на 15.05.2015 г. е
публикувана публична покана с уникален номер 9041801 в поддържания от Агенцията
за обществени поръчки – Портал за обществени поръчки, съответно в профила на
купувача.
В посоченият в публичната покана, срок за получаване на оферти за участие, на
посочения от възложителя адрес за получаване им, са постъпили две оферти, както
следва:
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Офертите са подадени посочени в таблицата и е получена от г-жа М.Маринова,
обстоятелство, което се удостоверява от регистъра на получените оферти за участие в
обществената поръчка, неразделна част от настоящият протокол.

№ по ред

Име на участника седалище и адрес, тел,
факс и ел. адрес

Дата на подаване

Час на подаване

Входящ номер

1.

„Д.Д.Д.-1” ООД София, Район Витоша,
ул. „Асен Разцветников” № 32
Румен Любомиров Стойков, тел: 02 963
18 16, e-mail: office@ddd-1.com

26.05.2015

11:22

26-277

2.

„ДДД Експерт Русе” ООД Русе, ул.
„Изола планина” № 11,
тел: 0894444015; e-mail ruse@dddexpert.com

27.05.2015

10:19

26-285

За участие в обществената поръчка с предмет: „Дезинсекционни обработки против
комари чрез авиохимическо и наземно третиране в Община Никопол за сезон 2015 г.“
са подадени две оферти посочени по горе в таблицата.
Офертите са представени в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. Върху
плика с офертите са отбелязани изискуемите от възложителя, съгласно чл.57, ал.1 от
ЗОП и документацията за участие, идентифициращи участника означения –
наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, както и
предмета на поръчката.
В деня и часа посочени в публичната покана за отваряне на офертите, на заседанието на
комисията не се явява участника или упълномощен от него представител,
представители на средствата за масово осведомяване или други лица, които на
основание чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки имат право да присъстват на
действията на комисията по отваряне на офертите за участие в обществената поръчка.
На първо място, непосредствено след като председателят на комисията оповести
списъка с участниците подали оферти за участие, на основание чл.101г., ал.2 от ЗОП
членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2-4
от ЗОП, които са неразделна част от настоящият протокол.
След извършване на горните действия, комисията отвори по реда на постъпване на
плика с офертата на „Д.Д.Д.-1” ООД София и констатира, че офертата на участника
съдържа папка, в която са приложени подадените от него, за участие в обществената
поръчка документи.
Председателят на комисията оповести пред комисията, че предложената от участника
цена „Д.Д.Д.-1” ООД, е както следва:
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За дейност №1 - Авиохимическо третиране против комари) Предлаганата от нас
цена за третиране на 1 дка площ за авиационна обработка е в размер на 1.05 лв.
(един лева и пет стотинки) без ДДС, или 1.26 лв. (един лев и двадесет и шест
стотинки) с ДДС.
За

дейност №2

-

Наземни

дезинсекционни

обработки

против

комари)

Предлаганата от нас цена за третиране на 1 дка площ за наземна обработка е в
размер на 1.05 лв. (един лева и пет стотинки) без ДДС, или 1.26 лв. (един лев и
двадесет и шест стотинки) с ДДС.
Комисията продължи работата си с преглед по същество на съдържанието на
представената от участника „Д.Д.Д.-1” ООД оферта.
В плика с офертата са налични следните документи:
Списък на документите, съдържащи се в офертата;
Образец № 1 – Данни за лицето което прави предложението по чл.101в, ал. 1, т. 1 от
ЗОП – в оригинал;
Образец № 4 - Списък на препаратите, който ще се използват при неземната и
авиационна обработки – в оригинал;
Уведомление за извършване на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации с
дата 02.03.2005 г. – заверено копие „вярно с оригинала“;
Уведомление за извършване на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации с
№ 60-00-13/17.02.2012 г. – заверено копие „вярно с оригинала“;
Писмо за вписване на „Д.Д.Д.-1” ООД в регистъра на МЗ под № 160 от 15.03.2006 г. с
изх. № 60-00-98/19.05.2012 г. - заверено копие „вярно с оригинала“;
Образец № 5 – Списък на екипа за изпълнението на поръчката - в оригинал;
Удостоверение № 2-69 от 23,05.2003 г. от МЗ НЦЗПБ на Румен Любомиров Стойков заверено копие „вярно с оригинала“;
Удостоверение № 2-69 от 23,05.2003 г. от МЗ НЦЗПБ на Мартин Симеонов Петров заверено копие „вярно с оригинала“;
Удостоверение за професионална подготовка на база проведен курс за дезинсекция и
дератизация № 5/10.01.2001 г. на лицето Ангел Георгиев Георгиев - заверено копие
„вярно с оригинала“;
Удостоверение за професионална подготовка на база проведен курс за дезинсекция и
дератизация № 2/10.01.2001 г. на лицето Красимир Димитров Александров - заверено
копие „вярно с оригинала“;
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Сертификат за регистрация на „Д.Д.Д.-1” ООД за ISO9001:2008 r ISO14001:2004 за
следния обхват: Контрол на вредителите. Унищожаване на насекоми, гризачи и други
вредители. Дезинфекция на жилища и други сгради - заверено копие „вярно с
оригинала“;
Образец № 6 – Списък на техническото оборудване - в оригинал;
Образец № 7 – Договор за услуга /проект/ - подписа на представителя на фирмата;
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител от Ганчо Великов Даскалов
управител на „Фортуна Еър” ЕООД;
Образец № 6 – Списък на техническото оборудване на „Фортуна Еър” ЕООД - в
оригинал;
Удостоверение за регистрация № 2274/09.11.2009 г. - заверено копие „вярно с
оригинала“;
Удостоверение за летателна годност - заверено копие „вярно с оригинала“;
Удостоверение за преглед на летателна годност BG-DRC-2274/23.09.2014 г. - заверено
копие „вярно с оригинала“;
Специализиран авиационни работи свидетелство за авиационен оператор № BG
AW437/30.09.2015 - заверено копие „вярно с оригинала“;
Образец № 2 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по чл. 101в, ал. 1, т. 2 от ЗОП
След като се запозна с предоставените от участника документи, комисията не
констатира отклонения.
На следващо място, комисията се запозна със съдържанието на документите в офертата
и установи следното:
Налични са всички изискуеми от възложителя документи с публичната покана.
Участникът „Д.Д.Д.-1“ ООД отговаря на критериите за подбор на възложителя по
отношение на техническите възможности, т.е в изпълнение на изискванията на
възложителя въведени с публичната покана, раздел „Допълнителна информация“, т.1т.8.
С оглед гореизложеното комисията счита, че представените от участника „Д.Д.Д.-1“
ООД документи са в съответствие с нормативно установените изисквания и покриват,
посочените в публичната покана изисквани на възложителя.
Комисията пристъпи към отваряне на втората постъпила оферта по реда на постъпване,
а именно плика с офертата на „ДДД Експерт Русе” ООД Русе и констатира, че офертата
на участника съдържа папка, в която са приложени подадените от него, за участие в
обществената поръчка документи.
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Председателят на комисията оповести пред комисията, че предложената от участника
цена „ДДД Експерт Русе” ООД, е както следва:
За дейност №1 - Авиохимическо третиране против комари) Предлаганата от нас
цена за третиране на 1 дка площ за авиационна обработка е в размер на 1.07 лв.
(един лева и седем стотинки) без ДДС, ДДС е НЕПРИЛОЖИМО поради липса на
регистрация по ЗДДС;
За

дейност №2

-

Наземни

дезинсекционни

обработки

против

комари)

Предлаганата от нас цена за третиране на 1 дка площ за наземна обработка е в
размер на 1.06 лв. (един лева и шест стотинки) без ДДС, ДДС е НЕПРИЛОЖИМО
поради липса на регистрация по ЗДДС;
Комисията продължи работата си с преглед по същество на съдържанието на
представената от участника „ДДД Експерт Русе” ООД оферта.
В плика с офертата са налични следните документи:
Списък на документите, съдържащи се в офертата;
Образец № 1 – Данни за лицето което прави предложението по чл.101в, ал. 1, т. 1 от
ЗОП – в оригинал;
Образец № 4 - Списък на препаратите, който ще се използват при неземната и
авиационна обработки – в оригинал;
Уведомление за извършване на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации с
дата 19.10.2012 г. – заверено копие „вярно с оригинала“;
Образец № 5 – Списък на екипа за изпълнението на поръчката - в оригинал;
Удостоверение № 2-92 от 29.03.2002 г. от МЗ НЦЗПБ на Галина Иванова Петрова заверено копие „вярно с оригинала“;
Договор от 08.10.2012 г. между „ДДД Експерт Русе” ООД и д-р Галина Иванова
Петрова - заверено копие „вярно с оригинала“;
Удостоверение № 2-24 от 18.02.2008 г. от МЗ НЦЗПБ на д-р Елияна Панайотова
Иванова - заверено копие „вярно с оригинала“;
Договор от 01.04.2015 г. между „ДДД Експерт Русе” ООД и д-р Елияна Панайотова
Иванова - заверено копие „вярно с оригинала“;
Удостоверение за професионална подготовка на база проведен курс за дезинсекция и
дератизация № 17 / 12.11.2010 г. на лицето Денислав Душков Цонев - заверено копие
„вярно с оригинала“;
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Удостоверение за професионална подготовка на база проведен курс за дезинсекция и
дератизация № 143 / 27.11.2014 г. на лицето Енчо Иванов Янков - заверено копие
„вярно с оригинала“;
Сертификати за регистрация на „ДДД Експерт Русе” ООД за ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 и OHSAS 18001:2007 за следния обхват: Услуги по Дезинфекция,
Дезинсекция и Дератизация - заверено копие „вярно с оригинала“;
Образец № 6 – Списък на техническото оборудване - в оригинал;
Договор за наем на автомобили - заверено копие „вярно с оригинала“;
Свидетелство за регистрация на лек автомобил № 005985750 / 25.09.2013 г. - заверено
копие „вярно с оригинала“;
Свидетелство за регистрация на товарен автомобил № 005985751 / 25.09.2013 г. заверено копие „вярно с оригинала“;
Образец № 2 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по чл. 101в, ал. 1, т. 2 от ЗОП
След като се запозна с предоставените от участника документи, комисията не
констатира отклонения.
На следващо място, комисията се запозна със съдържанието на документите в офертата
и установи следното:
Налични са всички изискуеми от възложителя документи с публичната покана.
Участникът „ДДД Експерт Русе “ ООД отговаря на критериите за подбор на
възложителя по отношение на техническите възможности, т.е в изпълнение на
изискванията на възложителя въведени с публичната покана, раздел „Допълнителна
информация“, т.1 – т.8.
След оценяване редовността и пълнотата на представените от участниците „Д.Д.Д.-1“
ООД и „ДДД Експерт Русе” ООД документи и след проверка на съответствието на
подадените оферти с предварително обявените от възложителя условия,

КОМИСИЯТА РЕШИ
Допуска до разглеждане по същество, оценяване и класиране, офертата на участника
„Д.Д.Д.-1“ ООД, вх. № 26-277/26.05.2015 г., 11:22 часа и оферта на участника: „ДДД
Експерт Русе” ООД, вх. № 26-285/27.05.2015 г., 10:19 часа.
Комисията пристъпи към оценка на офертата на двамата допуснати участници по
предварително обявените от възложителя критерий за оценка - „най-ниска цена“.
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участник Д.Д.Д.-1“ ООД

Най-ниска цена

За дейност № 1 - Авиохимическо
третиране против комари) Предлаганата е в размер на 1.05 лв. (един лева и пет
от нас цена за третиране на 1 дка площ за стотинки) без ДДС.
авиационна обработка
За дейност № 2 - Наземни дезинсекционни
обработки против комари) Предлаганата е в размер на 1.05 лв. (един лева и пет
от нас цена за третиране на 1 дка площ за стотинки) без ДДС.
наземна обработка

участник „ДДД Експерт Русе” ООД

Най-ниска цена

За дейност №1 - Авиохимическо
третиране против комари) Предлаганата е в размер на 1.07 лв. (един лева и седем
от нас цена за третиране на 1 дка площ за стотинки) без ДДС.
авиационна обработка
За дейност №2 - Наземни дезинсекционни
обработки против комари) Предлаганата е в размер на 1.06 лв. (един лева и шест
от нас цена за третиране на 1 дка площ за стотинки) без ДДС.
наземна обработка

В резултат на извършената оценка, комисията класира участниците в обществената
поръчка с предмет: „Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и
наземно третиране в Община Никопол за сезон 2015 г.“, както следва:
№

Име на участника

Оферта вх.№

Цена на 1 дка
за дейност 1:

Цена на 1 дка Класиране
за дейност 2:

26-277 /
1.

Д.Д.Д.-1“ ООД

1.05 лв.

1.05 лв.

Първо място

1.07 лв.

1.06 лв.

Второ място

26.05.2015 г.

2.

„ДДД Експерт Русе”
ООД

26-285 /
27.05.2015 г.

На основание направеното оценяване и класиране, комисията предлага на възложителя
да определи за изпълнител и да сключи договор за възлагане на обществената поръчка
с предмет: „Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно
третиране в Община Никопол за сезон 2015 г.“, класираният на първо място участник
“Д.Д.Д - 1” ООД с вх. № 26-277/26.05.2015 г.
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Настоящият протокол е съставен на 02.06.2015 г., в един екземпляр, състои се от
8 (осем) страници, отразява работата на комисията извършена на нейно заседание
проведено на 28.05.2015 г. и се подписа от всичките й членове на 02.06.2015 г.
На 02.06.2015 г., настоящият протокол се представя от комисията на възложителя,
ведно с цялата документация събрана в хода на провеждане на обществената поръчка,
за упражняване на произтичащото по силата на чл.101г., ал.4 от Закона за обществените
поръчки правомощие.
Приложения:
1. Регистър на подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет:
„Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно третиране в
Община Никопол за сезон 2015 г.“
2. Декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от Закона за
обществените поръчки, от членовете на комисията;

Комисия:
Председател: Румен Джантов ....../не се чете./......
Членове:
1. Даниела Русанова…./не се чете/.........

2. Сечкин Ахмедов..../не се чете/..

3. Валентин Трифонов ..../не се чете/..

4.Златка Кукова…/не се чете/…
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