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ПРОТОКОЛ  №2 

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 11.05.2015г. в 14:00 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” , редовен член на комисията, отсъства 

поради ползване на платен годишен отпуск и се замества от Цвета Черкезова -  юрисконсулт  

в отдел “ПНД”  при Община Харманли. 

         Цвета Черкезова съгласно изискванията на Закона, попълни декларация по чл.35, ал.3 

от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по ал.1 и по ал.2 от същия член. 

         На основание чл.68 ал. 10 от ЗОП , комисията  пристъпи към повторно разглеждане на  

документите в плик № 1, включително допълнително представените документи и тяхното 

съответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя, на следния участник: 

По отношение на участника „ВРЗ Вола Еко” ЕАД, гр. Враца, вх. № 27 от 

22.04.2015г./10:15ч., който е представил в срок 5 работни дни от  получаване на 

протокол №1 допълнително изисканите от комисията документи. 

След подробен преглед на наличието и редовността на представените  допълнителни 

документи в Плик №1 „Документи за подбор'' , членовете на комисията констатираха, че 

представените от участника допълнителни документи съответстват с критериите за подбор и  

на изискванията на възложителя. Не се установиха несъответстния и пропуски. 

Комисията констатира, че участникът „ВРЗ Вола Еко” ЕАД - гр. Враца отговаря на 

критериите за подбор, поставени от възложителя и с пет гласа "за" реши: 
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Допуска участника „ВРЗ Вола Еко” ЕАД, гр. Враца, вх. № 27 от 22.04.2015г./10:15ч., до 

разглеждане на документите в плик № 2 ”Предложение за изпълнение на поръчката". 

                

По отношение на участника „Елкопласт ЧР” ООД, Чешка Република, вх. № 29 от 

22.04.2015г./13:30ч., който е представил в срок 5 работни дни от  получаване на 

протокол №1 допълнително изисканите от комисията документи. 

След подробен преглед на наличието и редовността на представените  допълнителни 

документи в Плик №1 „Документи за подбор'' , членовете на комисията констатираха, че 

представените от участника допълнителни документи съответстват с критериите за подбор и  

на изискванията на възложителя. Не се установиха несъответстния и пропуски. 

Комисията констатира, че участникът „Елкопласт ЧР” ООД - Чешка Република отговаря 

на критериите за подбор, поставени от възложителя и с пет гласа "за" реши: 

Допуска участника„Елкопласт ЧР” ООД - Чешка Република, до разглеждане на 

документите в плик № 2 ”Предложение за изпълнение на поръчката". 

Комисията пристъпи към следващия етап от своята работа, а именно към разглеждане на 

документите, съдържащи се в плик № 2 на следните участници, представили Плик №1, 

съдържащ всички необходими и редовни документи, отговарящи на изискванията за подбор, 

поставени от Възложителя: 

По отношение на участника„М и М Фрут“ ООД,Гр.Баня, вх. № 25 от 

21.04.2015г./11:10ч.:  

1. Участникът „М и М Фрут“ ООД - Гр.Баня  е подал оферта  за обособена позиция 

№2, като е представил техническо предложение по образец на възложителя и в пълно 

съответствие с неговите изисквания за изпълнение на обществената поръчка.  

       2. Представен е проект на договора за обществена поръчка по образец, подписан и 

подпечатан, съгласно указанията съдържащи се в документацията за участие в поръчката 

По отношение на участника „ВРЗ Вола Еко” ЕАД, гр. Враца, вх. № 27 от 

22.04.2015г./10:15ч. 

1. Участникът „ВРЗ Вола Еко” ЕАД, гр. Враца  е подал оферта за обособена позиция 

№ 1 като е представил техническо предложение по образец на възложителя и в пълно 

съответствие с неговите изисквания за изпълнение на обществената поръчка.                                                                                                   

       2. Представен е проект на договора за обществена поръчка по образец, подписан и 

подпечатан, съгласно указанията съдържащи се в документацията за участие в поръчката. 
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По отношение на участника „Автокам БГ” ЕООД, гр. София, вх. № 28 от 

22.04.2015г./11:00ч. 

1. Участникът„Автокам БГ” ЕООД - гр. София   е подал оферта за обособена позиция 

№ 2 като е представил техническо предложение по образец на възложителя и в пълно 

съответствие с неговите изисквания за изпълнение на обществената поръчка.                                                                                                   

       2. Представен е проект на договора за обществена поръчка по образец, подписан и 

подпечатан, съгласно указанията съдържащи се в документацията за участие в поръчката. 

По отношение на участника „Елкопласт ЧР” ООД, Чешка Република, вх. № 29 от 

22.04.2015г./13:30ч.:  

1. Участникът „Елкопласт ЧР” ООД - Чешка Република  е подал оферта  за 

обособена позиция №2, като е представил техническо предложение по образец на 

възложителя и в пълно съответствие с неговите изисквания за изпълнение на обществената 

поръчка.  

       2. Представен е проект на договора за обществена поръчка по образец, подписан и 

подпечатан, съгласно указанията съдържащи се в документацията за участие в поръчката 

      Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от 

процедурата и с пет гласа "за", РЕШИ: 

       Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 

14.05.2015г. от 11:00 часа. 

       Настоящият протокол се изготви на 11.05.2015г. и се подписа от членовете на комисията 

без забележки и изразяване на особени мнения. 
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Комисия:  

 

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

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

 

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

                    /Х.Любомиров/                                       /Ц.Черкезова/ 

 

                    ………/П/……… 

                     /В. Шаринов/ 

 

                     

 

 


