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ПРОТОКОЛ №3
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 05-174/26.04.2016 г. на Кмета на
община Костинброд, за провеждане на договаряне по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗОП с
кандидата „Костинброд Еко“ АД за определяне условията на договора на обществена
поръчка с предмет: „Обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци
класифицирани с код 20 съгласно Наредба № 3 от 2004 г. на МОСВ и МЗ, генерирани
от територията на Община Костинброд в „Регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман”

Днес, 16.05.2016 г. в 15.00 ч. в сградата на Общинска администрация Костинброд, находяща се в гр. Костинброд, ул."Охрид" №1, стая № 15 и в изпълнение
на № РД 05-174/26.04.2016 г. на Кмета на община Костинброд във връзка с обявената с
Решение № РД -05-133/25.03.2016 г. процедура по възлагане на обществена поръчка
чрез договаряне без обявление, обявена под уникален номер 00035-2016-0003 в АОП с
предмет: „Обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци класифицирани с код
20 съгласно Наредба № 3 от 2004г. на МОСВ и МЗ, генерирани от територията на
Община Костинброд в „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините
Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман”, се събра комисия в
състав:
За председател: инж. Габриела Георгиева - заместник кмет на община
Костинброд, с професионална компетентност в сферата на обществената поръчка
Членове:
1. Снежа Трендафилова - на длъжност при възложителя - главен
юрисконсулт, правоспособен юрист.
2. Теодора Гогова – на длъжност при възложителя - заместник
кмет на община Костинброд, с професионална компетентност в сферата на
обществената поръчка.
3. Димитър Георгиев – ръководител „Общински инспекторат”, с
професионална компетентност в сферата на обществената поръчка.
4. Веселин Клянев – на длъжност при възложителя - главен
архитект, с професионална компетентност – магистър по архитектура – архитект.
Комисията се събра, за да продължи работата си в определения от предходно
заседание час и място.
Като в работата на комисията встъпват резервени членове, поради отсъствие на
титуляри, както следва:
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Отсъстващи титуляри от комисията:
1. Анита Кръстанова – на длъжност при възложителя - н-к отдел
"ФСД” и гл. счетоводител, с професионална квалификация: магистър по икономика и
опит в провеждане на процедури по ЗОП,
2. Емил Димитров – мл.експерт „Еколог”, с професионална
компетентност в сферата на обществената поръчка.
Вместо тях в заседанието и водените преговори встъпват Резервни членове:
1.
Теодора Гогова – на длъжност при възложителя - заместник кмет на
община Костинброд, с професионална компетентност в сферата на обществената
поръчка
2. Веселин Клянев – на длъжност при възложителя - главен архитект, с
професионална компетентност – магистър по архитектура – архитект

На нововстъпилия резервен член – арх.Веселин Клянев, който до момента не е
вземал участие в заседания на комисията, по Заповед № РД- 05-174/26.04.2016 г. беше
обявен участникът, след което той попълни Декларация по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

За участие в Процедурата на договарянето, от страна на поканеният участник
„Костинброд Еко“ АД- присъстват инж.Теодора Иванова Вълчева – изпълнителен
директор и адвокат Михаела Райчева Попсавова с ЛН: 1200012734 от Адвокатска
колегия Монтана, с надлежно пълномощно за представител на инж. Иво Иванов
Трингов - изпълнителен директор.
Председателят на комисията направи проверка на присъствието на членовете на
комисията и след като обяви променения състав на комисията и легитимността на
представляващите участникът в процедурата, обяви начало на заседанитео.
Запозна нововстъпилият член на комисията и пълномощникът на представител
на участникът за осъществените правни и фактически действия по водените
преговори, удостоверени с Протокол №1, Протокол №2, взетите Решения и
кореспонденция в тази връзка. Представителите на „Костинброд Еко” АД, заявиха, че
по отношение изисквето на Възложителя да представят доказателство за изпълнение
на т.3 от „Изискванията за технически възможности” от Поканата с документи по т.12
в съдържанието на офертата, условието е изпълнено с предоставянето на новото
Разрешително за дейност, както и че са направили Декларация за доказваното
обстоятелство, която ще ни бъде предоставена допълнително, с оглед отсъствието на
единия изпълнителен директор.
С изясняване на горните обстоятелства, комисията, реши, че поканеният
кандидат, е изпълнил изискванията на Възложителя от критериите за подбор и е
доказал технически възможности за изпълнение на обществената поръчка, поради
което се пристъпва към преговори по клаузите на предложения Проект на договор.
На първо място, страните в преговорите се съгласиха, с предложеното ценово
предложние от 25,00 лева на тон депониран отпадък за едногошин срок на договор или
до достигане на прогнозната зтойност на обществената поръчка. Възможностите за
промяна на този етап не се обсъждат, с оглед не навлизане в програмата за управление
на „Костинброд Еко”АД, която не е обект на обсъждане във водените преговори по
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възлагане на конкретната обществена поръчка. В тази цена се съдържа дължимото
отчисление по чл.60 от ЗУО. Това е цена без ДДС. Отчете се, че това е цената, по
която се изпълнява действуващия договор между страните и съответства на размера,
определен в годишната план-сметка на община Костинброд. Цената от 25,00 лева на
тон депониран отпадък, без ДДС е без отчисленията по чл.64 от ЗУО и други
държавни и местни такси и данъци.
Второ. Председателят на комисията, представи Предложението за промяна в
Раздел 8 от Проекто договора, по отношение допълване на клауза по прекратяване,
постъпила по входящия деловоден регистър на Общинска администрация,
гр.Костинброд с вх.№ 70-00-259/11.05.2016 г., 11,00 часа, от изпълнителния директор
на „Костинброд Еко” АД, в приложение на искането за отлагане на заседанието по
провежданата процедура на договаряне без обявление с предмет: „Обезвреждане чрез
депониране на неопасни отпадъци класифицирани с код 20 съгласно Наредба № 3 от
2004г. на МОСВ и МЗ, генерирани от територията на Община Костинброд в
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница,
Божурище, Годеч и Драгоман”, поради ангажираност на 13.05.2016 г. 10,00 часа и
моли заседанието да се проведе на 16 май 2016 годити в 15,00 часа, със следния текст:
« Да се добави в раздел 8 от проекто договора: 8. Срок на договора. Прекратяване, в
т.8.2 с текст «договора се прекратява, поради неодобряване от Община Костинброд на
строителната досументация за построяване на клетка 2 в срок до 45 дни от датата на
подаването на заявлението за одобряване на инвестиционните проекти, както и поради
неиздаване на разрешение за строеж за същата клетка до същия срок – договорът се
прекратява след изтичане на 60 дни от депозирането на строителната документация за
одобрение и за издаване на разрешение за строеж.».
Комисията, обсъди предложението и при участието в работата и от страна на
главен архитект на община Костинброд и изразеното от него становище по прилагане
на ЗУТ и издаваните в кръга на неговите компетентности Разрешения за строеж за
обекти на територията на община Костинброд, категорично не приема за относимо
към клаузите на договора, предложението на участника с обвързващи клаузи по същия
с оглед развитието на административна процедура с устройствен характер, която е
извън предмета на обществената поръчка, поради което същото не се приема.
Вместо отхвърленото предложение, представителите на участика, направиха в
заседание, следното предложение за допълване клаузите на договора, както следва:
Създаване на подточка «е)” в т.8.2 на проекто договора със запис: При
обективна невъзможност, поради административно-правни пречки при строителството
и въвеждането в експлоатация на клетка 2 - с едномесечно предизвестие към
Възложителя при възникването на обективна административно правна
невъзможност.».
Това предложение беше обсъдено и с участието на изпълнителния директор –
инж. Иво Иванов Трингов и не беше прието.
В заседанието представителите на участика направиха предложение да бъде
добавен текст в «в) т. 8.2. на проекто договора със запис: с 30-дневно писмено
предизвестие от всяка от страните. Никоя от страните няма да дължи на другата
обезщетение за претърпени загуби или пропуснати ползи или неустойка.»
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Комисията предлага на кмета на община Костинброд, да бъде определен за
изпълнител на обществената поръчка «Костинброд Еко»АД и със същия да се
подпише договор при договорените в настоящата процедура клаузи.
С оглед изчерпване на поставените въпроси при осъществените преговори,
комисията приключва своята работа и ведно с доклад от работата си предоставя
документите по обществената поръчка на кмета на община Костинброд за Решение.
Настоящият протокол съдържа четири страници, отразява дейността на
комисията по Заповед № РД – 05- 174/26.04.2016 г. и се подписа от взелите участие в
заседанието лица, както следва:
За Комисията:
Председател: инж.Габриела Георгиева:
Членове:

п

1. Снежа Трендафилова:

п

2. Теодора Гогова:

п

3. Димитър Георгиев:

п

4. арх.Веселин Клянев

п

За „Костинброд Еко” АД:
Инж. Теодора Вълчева:

п

Адв. Михаела Попсавова:

п

Инж.Иво Иванов Трингов:

Гр.Костинброд,
.......06.2016 г.,
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