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ПРОТОКОЛ  № 3 

от дейността на комисията, назначена със заповед № 323/ 23.04.2015 г. 

на Кмета на Община Харманли за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка  

на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли” 

              На 14.05.2015г. в 11:00 часа в Конферентната зала на Община Харманли, ет.4, се 

проведе заседание на комисия в състав: 

Председател:  Инж. Гено Генев  -Зам. Кмет на Община Харманли  

  и членове :  

1. Христо Любомиров – Директор на ОП  “Чистота”  при Община Харманли;   

2. Васил Шаринов – юрисконсулт в отдел „ПНД”  при Община Харманли ; 

3. Георги Китов –  юрисконсулт  в отдел ПНД при Община Харманли; 

4. Живка Плачкова – счетоводител  в отдел „ФСД” при Община Харманли. 

            Живка Плачкова – счетоводител  в отдел „ФСД” при Община Харманли отсъства 

поради ползване на платен годишен отпуск и се замества от Румянка Стоянова –  

счетоводител  в отдел „ФСД” при Община Харманли.  

            На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, предварително бяха обявени и уведомени  

участниците за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, съдържащи се в плик 

№ 3 с надпис "Предлагана цена". 

На заседанието не присъстваха представители на участниците и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

           Заседанието беше открито от председателя на комисията и се пристъпи към 

разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници за съответствие с 

предварително обявените условия: 

         1.  Участник № 1 „М и М Фрут“ ООД - Гр.Баня : 

        Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по образец 

- Приложение № 2 по обособена позиция №2 и е със следните стойности: 

        Единична цена – 28.70 лв.без ДДС; 

        Обща стойност – 14350.00 лв.без ДДС. 
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        След извършеното сравняване на ценовото предложение с максимално допустимата 

прогнозна стойност, обявена от възложителя в документацията за участие в процедурата, 

комисията установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя. 

        С оглед констатираното, комисията допуска участник № 1 „М и М Фрут“ ООД - 

Гр.Баня до оценка на ценовото предложение, съгласно утвърдената с документацията  

методика за  оценка. 

  2.  Участник № 2 - „ВРЗ Вола Еко” ЕАД - гр. Враца : 

        Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по образец 

- Приложение № 2 по обособена позиция №1 и е със следните стойности : 

        Единична цена – 428.50 лв.без ДДС; 

        Обща стойност – 102840.00 лв.без ДДС. 

        След извършеното сравняване на ценовото предложение с максимално допустимата 

прогнозна стойност, обявена от възложителя в документацията за участие в процедурата, 

комисията установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя. 

  3.  Участник № 3 -„Автокам БГ” ЕООД - гр. София  : 

        Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по образец 

- Приложение № 2 по обособена позиция №2 и е със следните стойности : 

        Единична цена – 31.77 лв.без ДДС; 

        Обща стойност – 15885.00 лв.без ДДС. 

        След извършеното сравняване на ценовото предложение с максимално допустимата 

прогнозна стойност, обявена от възложителя в документацията за участие в процедурата, 

комисията установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя. 

        С оглед констатираното, комисията допуска участник № 3 „Автокам БГ” ЕООД - гр. 

София до оценка на ценовото предложение, съгласно утвърдената с документацията  

методика за  оценка. 

  4.  Участник № 4 -„Елкопласт ЧР” ООД - Чешка Република  : 

        Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по образец 

- Приложение № 2 по обособена позиция №2 и е със следните стойности : 
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        Единична цена – 31.85 лв.без ДДС; 

        Обща стойност – 15925.00 лв.без ДДС. 

        След извършеното сравняване на ценовото предложение с максимално допустимата 

прогнозна стойност, обявена от възложителя в документацията за участие в процедурата, 

комисията установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя. 

        С оглед констатираното, комисията допуска участник № 4 „Елкопласт ЧР” ООД - 

Чешка Република  до оценка на ценовото предложение, съгласно утвърдената с 

документацията  методика за  оценка. 

        Председателят обяви, че с това приключва публичната част от заседанието и комисията,  

продължи своята дейност в закрито заседание. 

       Комисията премина към оценяване на представените от допуснатите участници оферти, 

съобразно предварително обявения критерий: ’’най-ниска цена’’ предложена от участника 

за всяка обособена позиция. Участникът предложил най-ниска цена получава 

максимален брой точки – 100 и ще бъде класиран на първо място. Всеки следващ 

участник получава с 10 точки по-малко.  

        Предвид  предварително обявения критерий: ’’най-ниска цена’’ предложена от 

участника за всяка обособена позиция, комисията класира участниците в низходящ ред, 

удостоверяващ степента на съответствие на офертата с предварително обявените от 

възложителя условия, като на първо място се класира предложението, получило „най-ниска 

цена“, както следва: 

За  обособена позиция І: контейнери тип „БОБЪР”/метални/ 1.1 куб.м. – 240 броя : 

На първо място се класира участникът „ВРЗ Вола Еко” ЕАД - гр. Враца със 100 точки. 

За  обособена позиция ІІ: кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.120 куб.м./пластмасови/ – 500 

броя: 

На първо място се класира участникът „М и М Фрут“ ООД - Гр.Баня със 100 точки. 

На второ място се класира участникът Автокам БГ” ЕООД - гр. София  с  90 точки. 

На трето място се класира участникът „Елкопласт ЧР” ООД - Чешка Република с 80 

точки. 
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За  обособена позиция ІІІ: кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.110 куб.м./метални/ - 20 броя: 

Няма подадени оферти. 

       С оглед извършеното класиране, комисията предлага на възложителя да издаде 

мотивирано решение, с което да обяви класирането на участниците и участника, определен 

за изпълнител за  обособени позиции І и ІІ, а за обособена позиция ІІІ на основание чл.39, 

ал.1, т.1 от ЗОП му предлага да бъде прекратена. 

       Комисията предлага на възложителя в решението си да определи и начина, по който ще 

бъдат върнати мострите представени от участниците.  

       Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл.72, ал.1 от ЗОП на 

14.05.2015 год. в един екземпляр, като неразделна част от него са Протокол № 1, приключен 

на 27.04.2015 год., Протокол № 2, приключен на 11.05.2015 год. и заедно с цялата 

документация по процедурата, се предава на възложителя за приемане и вземане на решение 

по чл.73, ал.1 от ЗОП. 

 

   Комисия:  

 

Председател:………/П/.……….                             ………/П/…..…. 

                       /инж.Г. Генев/                                         /Г.Китов/ 

 

Членове:    ………/П/….……                                ………/П/……… 

                    /Х.Любомиров/                                        /Р.Стоянова/ 

 

                    ………/П/.……… 

                     /В. Шаринов/ 

 

  

      Приех протокола от работата на комисията и цялата документация по провеждане на 

процедурата. 

 

 

 

 

      Дата: 14.05.2015г.                                       ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...................../П/.................... 

 

                                                                                                            / Кмет Михаил Лисков / 


