УТВЪРЖДАВАМ: ………/П/……………./ 03.07.2020 г.

(заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

Инж. Ангел Жиланов
Кмет на Община Горна Малина

ПРОТОКОЛ
на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 60а
от ППЗОП
от Комисия, назначена със Заповед №210/12.06.2020 г.
на кмета на Община Горна Малина
Относно: разглеждане на офертите, получени в процедура с предмет: „Избор на
доставчик на детски съоръжения, оборудване и монтаж за обект „Реконструкция,
ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов”, открита с Решение №191
от 21.05.2020 г., уникален номер на поръчката в РОП 00747-2020-0008.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖИЛАНОВ,
С Ваше Решение №210/21.05.2020 г. е открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на детски съоръжения,
оборудване и монтаж за обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ
„Вяра, Надежда и Любов”, уникален номер на поръчката в РОП 00747-2020-0008.
За провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка с
горепосочения предмет е назначена комисия с Ваша Заповед №210/12.06.2020 г., която
да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата, като е определен срок
за приключване на работата до 12.08.2020 г.
Комисията е в следния състав:
Председател:
Георги Трайков Янакиев – Директор Дирекция „Административно, правно,
информационно и техническо обслужване“ към Община Горна Малина.
Членове:
1. Борислава Георгиева Петрова – старши счетоводител „Бюджет“ към Община
Горна Малина;
2. Мария Павлова Велинова – Началник отдел „Еврофондове, проекти и
програми“ към Община Горна Малина;
3. инж. Елена Спасова Маринова – Началник отдел „Устройство на територията,
кадастър и регулация, строителство и общинска собственост“ към Община Горна
Малина.
4. Цветанка Стоянова Иванова – заместник-кмет на Община Горна Малина.
Всички редовни членове на комисията присъстваха на провежданите заседания. В
хода на процедурата не са настъпили промени в състава на комисията, както и не са
възникнали обстоятелства, налагащи промяна в срока за приключване на нейната работа.
Кратко описание на работния процес, включващ обстоятелствата по чл. 60,
ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ППЗОП.

В указания в Обявлението на поръчката срок за подаване на оферти за участие в
обществената поръчка, до 16:00 часа на 11.06.2020 г. постъпиха 3 (три) оферти, съгласно
представения Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от следните участници:
№ по
ред
1.
2.
3.

Наименование на участника
„АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД,
с ЕИК 175446117
ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“,
с ЕИК 121305650
„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД,
с ЕИК 203310248

Вх.№ на опаковката, дата и
час на получаване
вх.№04.00-43(59)/10.06.2020 г., в
14.34 ч.
вх.№04.00-43(61)/11.06.2020 г., в
12.50 ч.
вх.№04.00-43(62)/11.06.2020 г., в
15.53 ч.

I. Класиране и предложения към Възложителя:
Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на техническото
предложение и ценовото предложение на участниците, подробно описани в
протоколите от работата на комисията, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията
реши да направи следните предложения:
Предложения на Комисията:
Предвид извършеното класиране и на основание чл. 60, ал. 1, т. 3 от ППЗОП
Комисията взе решение да предложи на Възложителя следното:
А) Извършва следното класиране:
Класиране/Място
Първо
Второ

Участници
ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“
„АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД

Комплексна
оценка (КО)
100 т.
91,5 т.

Б) Предвид извършеното класиране, Комисията предложи на Възложителя за
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на детски
съоръжения, оборудване и монтаж за обект „Реконструкция, ремонт и
благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов”, открита с Решение №191 от
21.05.2020 г., уникален номер на поръчката в РОП 00747-2020-0008, да бъде избран
участника, класиран на първо място, а именно:
Участник № 2 ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“, с ЕИК 121305650, с адрес
за кореспонденция: гр. София, п.к.1574, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.28Б, вх.Е, ет.2,
ап.77, тел.: 0888/456143, електронен адрес: animat@abv.bg, с оферта вх.№04.0043(61)/11.06.2020 г., в 12.50 ч., с Комплексна оценка от 100,00 точки.
I I. Предложение за отстраняване на участник със съответните мотиви:
УЧАСТНИК № 3 „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД
Мотиви за отстраняване: На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за
обществените поръчки, тъй като „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на
поръчката. Участника е предложил Линеен календарен график с дейности които не
съответстват на предоставеното предложение с изискванията на документацията
посочени в т. 4.5.1. от Документацията за участие и провеждане на публично състезание
за възлагане на обществена поръчка и техническата спецификация.
Участникът „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД е декларирал срок за
изпълнение на поръчката (доставка и монтаж) /в календарни дни/ - от 7 /седем/

календарни дни. По същество обаче в елемента от Техническото предложение - График
за изпълнение на поръчката, същия е предложил Линеен календарен график който не
съдържа видовете СМР, съответстващи на Количествената сметка. Графика за
изпълнение не е описан в календарни дни, времето за изпълнение на дейностите е
посочено на 7 /седем/ работни дни, което влиза в противоречие с предложения в
Техническото предложение срок за изпълнение от 7 /седем/ календарни дни. В графика
не са посочени квалификацията и броя на използваните работници и експерти. Липсва
конкретика и в описването на етапността за изпълнение на дейностите. Не е посочен
точно вида и броя на използваната механизация.
На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП комисията, назначена с
Ваша Заповед №210/12.06.2020 г., Ви предава настоящия протокол-доклад за
утвърждаване заедно с цялата документация по процедурата.
Настоящият протокол се изготви на 30.06.2020 г. и се подписа от членовете на
комисия, назначена със Заповед №210/12.06.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина,
както следва:
Приложения:
1. График за работата на Комисията, изготвен от Председателя;
2. Протокол № 1 от 12.06.2020 г;
3. Протокол № 2 от 30.06.2020 г.;
4. 3 бр. оферти от участници по Регистъра на постъпилите оферти;
5. Документация за участие в процедурата;
6. Регистър на получените оферти;
7. Списък на присъстващите лица при отварянето на офертите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Янакиев
Борислава Петрова
Мария Велинова
инж. Елена Маринова
Цветанка Иванова
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