ПРОТОКОЛ
№1
От дейността на комисията, назначена със Заповед №210/12.06.2020 г. на Кмета
на община Горна Малина за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Избор на
доставчик на детски съоръжения, оборудване и монтаж за обект „Реконструкция,
ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина,
община Горна Малина“, открита с Решение №191/21.05.2020 г. на Възложителя и
вписана в Регистъра на обществените поръчки в АОП 00747-2020-0008,
ID
978355/21.05.2020 г. и Обявление ID 978358/21.05.2020 г.
Днес, 12.06.2020 г., в изпълнение на Заповед №210/12.06.2020 г. на Кмета на
община Горна Малина за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание,
комисия в 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,
се събра в 09.55 ч. в сградата на община Горна Малина, като откритото заседание
на Комисията започна в 10:00 ч. в заседателната зала на втория етаж в сградата на
Община Горна Малина, село Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1, със задачата да
отвори и разгледа по реда на тяхното постъпване подадените оферти в обществена
поръчка чрез публично състезание с предмет: „Избор на доставчик на детски
съоръжения, оборудване и монтаж за обект „Реконструкция, ремонт и
благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина, община Горна
Малина“, както и да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира
представените от тях оферти.
Заседанието беше открито от председателя на комисията в 10:00 ч. Присъстваха
всички членове на Комисията.
На заседанието присъства Ангел Матев Ангелов – управител на ЕТ „АНИМАТ –
АНГЕЛ АНГЕЛОВ“. Председателят на Комисията провери за съответствие на личните
документи и го регистрира. Не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.

В деня на отваряне на офертите в публичното състезание с Протокол от
деловодството на община Горна Малина с приложен входящ регистър на получените
оферти в 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” с. Горна Малина, община Горна Малина“ , председателят
на комисията получи подадените в определения срок в обявлението – 16:00 ч. на
11.06.2020 г., три броя оферти за участие, както следва:
1. „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Христо
Ботев“ №49, вх.1, ет.4, ап.10, тел.: 0899/716131, електронен адрес: actualgroup@mail.bg, с
вх.№04.00-43(59)/10.06.2020 г. в 14.34 ч.;
2. ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“ , 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 вх.№04.00-43(61)/11.06.2020 г., в 12.50 ч.;
3. „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София,
ул. „Околовръстен път“ №36, Бизнес сграда „Перла парк“, ет.3, тел.:02/9055060, факс:
02/9055070, електронен адрес: office@excelor.bg, с вх.№04.00-43(62)/11.06.2020 г., в
15.53 ч.
Преди отваряне на подадените оферти, всеки член на комисията подписа
декларация на основание чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
След като членовете на комисията констатираха, че опаковките с офертите на
участниците в публичното състезание са непрозрачни и с ненарушена цялост,
председателят на комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпване в
деловодството на Община Горна Малина.
I. Председателят отвори опаковката с офертата на „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД.
Комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва:
1. Папка №1, включваща:
1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата за участие;
1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр.
2. Папка №2, включваща:
2.1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
2.2. Образец № 4 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на
заетостта и условията на труд.
3. Запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки, трима членове на комисията, подписаха техническото
предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се
подписа и от Ангел Матев Ангелов – управител на ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“.
II. Председателят отвори опаковката с офертата на ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ
АНГЕЛОВ“.
Комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва:
1. Папка №1, включваща:

1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата за участие;
1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр.;
1.3. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
1.4. Образец № 4 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на
заетостта и условията на труд;
1.5. Образец № 6 – Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари.
2. Запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП), трима членове на комисията, подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
ІІІ. Председателят отвори опаковката с офертата на „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ
ГРУП“ ЕООД.
Комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва:
1. Папка №1, включваща:
1.2. Опис на документите, съдържащи се в офертата за участие;
1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр.;
1.3. Образец № 6 – Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари;
1.4. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка.
2. Запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки, трима членове на комисията, подписаха техническото
предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се
подписа и от Ангел Матев Ангелов – управител на ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“.
С отварянето на подадените оферти за участие и извършване на действията по
чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приключи
публичната част от заседанието на комисията, след което тя продължи своята работа в
закрито заседание.
I. ОФЕРТА НА „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД
При извършената проверка комисията установи, че участникът е представил 1
(един) брой еЕЕДОП, подписан от законния представител на Дружеството съгласно
обстоятелствата, вписани в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по
вписванията при Министерство на правосъдието.
Участникът „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД отговаря на поставеното минимално
изискване по отношение на опит съгласно т. 4.5.1. от Документацията за участие и
провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка.
„АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД, продължава по-нататъшното си участие в
процедурата и офертата, в частта й техническо предложение, ще бъде разгледана.

II. ОФЕРТА НА ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“
При извършената проверка комисията установи, че участникът е представил 1
(един) брой еЕЕДОП, подписан от законния представител на търговеца съгласно
обстоятелствата, вписани в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по
вписванията при Министерство на правосъдието.
Участникът ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“ отговаря на поставеното
минимално изискване по отношение на опит съгласно т. 4.5.1. от Документацията за
участие и провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка.
ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“, продължава по-нататъшното си
участие в процедурата и офертата, в частта й техническо предложение, ще бъде
разгледана.
ІІІ. ОФЕРТАТА НА „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД
При извършената проверка комисията установи, че участникът е представил 1
(един) брой еЕЕДОП, подписан от законния представител на Дружеството съгласно
обстоятелствата, вписани в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по
вписванията при Министерство на правосъдието.
Участникът „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД отговаря на поставеното
минимално изискване по отношение на опит съгласно т. 4.5.1. от Документацията за
участие и провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка.
„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, продължава по-нататъшното си
участие в процедурата и офертата, в частта й техническо предложение, ще бъде
разгледана.
* Справките са технически извършени на 12.06.2020 год.
Комисията се събра на 15.06.2020 г., в 10:30 ч., в сградата на община Горна
Малина, на закрито заседание свикано от председателя на комисията, със задача да
продължи работата си по разглеждане, оценка и класиране на представените оферти за
участие в публично състезание 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” с.
Горна Малина, община Горна Малина“, както и да извърши подбор на участниците, да
разгледа, оцени и класира представените от тях оферти.
Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти в частта им
техническо предложение и проверка на пълнотата и съответствието на съдържанието им
съгласно документацията и приложените към нея образци.
Разглеждането и проверката се извършиха отново по реда на постъпване на
офертите в деловодството на община Горна Малина.
Комисията продължи своята работа, като извърши оценка на офертите по
техническите показатели за оценка:
Относителна
Показатели (наименование)
тежест в КО
1. Срок за изпълнение на поръчката (доставка и монтаж)
30
/в календарни дни/ - (СИП)
2. Гаранционен срок на доставените и монтирани детски
20
съоръжения и парково оборудване - /в години/ - (ГС)

I.
ОФЕРТА НА „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД
1. Участникът „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД декларира срок за изпълнение на
поръчката (доставка и монтаж) /в календарни дни/ - (СИП) от 7 /седем/ календарни дни.
„АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД получава по Показател за оценка – „Срок за
изпълнение на поръчката“ /в календарни дни/ (СИП) 30 точки.
2. Участникът „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД декларира гаранционен срок на
доставените и монтирани детски съоръжения и парково оборудване - /в години/ - (ГС) от
6 /шест/ години.
„АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД получава по Показател за оценка - „Гаранционен
срок на доставените и монтирани детски съоръжения и парково оборудване” - /в
години/ - (ГС) 20 точки.
II. ОФЕРТА НА ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“
1. Участникът ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“ декларира срок за
изпълнение на поръчката (доставка и монтаж) /в календарни дни/ - (СИП) от 7 /седем/
календарни дни.
ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“ получава по Показател за оценка – „Срок
за изпълнение на поръчката“ /в календарни дни/ (СИП) 30 точки.
2. Участникът ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“ декларира гаранционен срок
на доставените и монтирани детски съоръжения и парково оборудване - /в години/ - (ГС)
от 6 /шест/ години.
ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“ получава по Показател за оценка „Гаранционен срок на доставените и монтирани детски съоръжения и парково
оборудване” - /в години/ - (ГС) 20 точки.
III. ОФЕРТА НА „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД
1. Участникът „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД декларира срок за
изпълнение на поръчката (доставка и монтаж) /в календарни дни/ - (СИП) от 7 /седем/
календарни дни.
По същество обаче в елемента от Техническото предложение - График за
изпълнение на поръчката, Участника 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.
Следователно 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.
2. Участникът „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД декларира гаранционен срок
на доставените и монтирани детски съоръжения и парково оборудване - /в години/ - (ГС)
от 6 /шест/ години.

Във връзка с гореизложеното, Комисията реши офертата на „ЕКСЕЛОР
ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД да не бъде допусната до оценяване и предлага на
Възложителя участникът да бъде отстранен от последващо участие в процедурата на
основание
чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, тъй като е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката. На основание чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки ценовото предложение на участника няма да се
отвори.
Комисията приключи работата си на този етап и съобразно чл. 57, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки с пет гласа „за“ реши
отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници да се
извърши от 10:00 ч. на 30.06.2020 г. (вторник) в заседателната зала на втория етаж в
сградата на Община Горна Малина, село Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1.
В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки комисията изготви съобщение за датата, часа и мястото на
отваряне на ценовите предложения, което ще бъде публикувано на 24.06.2020 г. на
интернет адреса на Община Горна Малина, раздел „Профил на купувача“.
Настоящият Протокол № 1 е съставен и подписан на основание на чл. 103, ал. 3
от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки на 16.06.2020 г. в 10:00 часа.
Протоколът е технически съставен на 16.06.2020 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Георги Янакиев

..................../П/.............................
(заличен подпис)

Борислава Петрова

...................../П/............................
(заличен подпис)

Мария Велинова

..................../П/.............................
(заличен подпис)

инж. Елена Маринова

..................../П/...........................
(заличен подпис)

Цветанка Иванова

..................../П/.............................
(заличен подпис)

Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679

