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Р  Е  Ш Е  Н  И  Е 

№394/18.05.2015г. 

 

На  Кмета  на Община Харманли   

във връзка с  разглеждане, оценяване и класиране на представени оферти за 
участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал.3, т.2 от  ЗОП за определяне 
на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка  на съдове за 
съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли” и на 
основание чл.73, ал.1 от ЗОП, във връзка  с Решение  № 177/ 12.03.2015  год. на 
Кмета на Община Харманли и въз основа на Протокол №3 от 14.05.2015 г. за 
работата на Комисията от 14.05.2015г., която  е разгледала, оценила и класирала 
предложенията на подалите оферти участници  в горепосочената открита процедура 
по реда на чл. 14, ал.3, т.2  от ЗОП.  

 
 

  
      Р  Е  Ш  И  Х   

          Обявявам  класирането и  избрания  участник  за изпълнител на настоящата 

обществена поръчка, съгласно предварително обявеният критерий – " най-ниска 

цена". На първо място се класира предложението с най-ниска цена и същото 

получава пълният брой точки, който е 100 т., а всяко следващо предложение 

получава  с 10 т. по-малко. 

           От представените ценови предложения по обявеният критерий – " най-ниска 

цена"    участниците са предложили следните стойности: 

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

      1.Участник : „ВРЗ Вола Еко” ЕАД - гр. Враца: 

        Единична цена – 428.50 лв.без ДДС; 

        Обща стойност – 102840.00 лв.без ДДС. 

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

броя: 
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     1.Участник : „М и М Фрут“ ООД - Гр.Баня: 

       Единична цена – 28.70 лв.без ДДС; 

       Обща стойност – 14350.00 лв.без ДДС. 

       2.Участник : - „Автокам БГ” ЕООД - гр. София: 

        Единична цена – 31.77 лв.без ДДС; 

        Обща стойност – 15885.00 лв.без ДДС. 

       3.Участник : -„Елкопласт ЧР” ООД - Чешка Република: 

        Единична цена – 31.85 лв.без ДДС; 

        Обща стойност – 15925.00 лв.без ДДС. 

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

Няма подадени оферти. 

        На основание чл.73, ал.1 от ЗОП, определям  за изпълнител по настоящата 

поръчка, съгласно  предварително обявения критерий – "най-ниска цена " по 

съответната обособена позиция както следва :  

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

„ВРЗ Вола Еко” ЕАД - гр. Враца 3000, ул.“Илинден“ №16. 

Учасникът е предложил  за  изпълнение на  обществената  поръчка  с предмет: 

“Доставка  на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на 

Община Харманли” следната  цена: 

        Единична цена – 428.50 лв.без ДДС; 

        Обща стойност – 102840.00 лв.без ДДС. 

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

броя: 

„М и М Фрут“ ООД - Гр.Баня 4360, „Индустриална зона“ №1. 
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Учасникът е предложил  за  изпълнение на  обществената  поръчка  с предмет: 

“Доставка  на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на 

Община Харманли” следната  цена: 

       Единична цена – 28.70 лв.без ДДС; 

       Обща стойност – 14350.00 лв.без ДДС. 

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

На основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП  прекратявам процедурата по отношение на обособена 

позиция №3. 

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. 

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

Няма подадени оферти. 

 

Определям за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет : “Доставка  на 
съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община 
Харманли”   
 
както следва  :   

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

„ВРЗ Вола Еко” ЕАД - гр. Враца 3000, ул.“Илинден“ №16. 
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За  обособена позиция ІІ: кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.120 куб.м./пластмасови/ – 500 

броя: 

„М и М Фрут“ ООД - Гр.Баня 4360, „Индустриална зона“ №1. 

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

На основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП  прекратявам процедурата по отношение на обособена 

позиция №3. 

      По отношение на представените мостри,  учасниците следва да се обадят в 

Информационния център на Община Харманли, находящ се на ул.”П.Каравелов” № 

4 на тел. 0373 8 33 83 и да уточнят начина, по който ще им бъдат върнати. 

Връщането е за сметка на участниците! 

 

      Настоящото решение   да се изпрати  на участниците  в горепосочената 

обществена поръчка . 

 

      Решението подлежи на обжалване  съгласно разпоредбата на чл.120 от ЗОП. 

       

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ :...................../П/.......................... 

                                                                    Михаил Лисков 

 
Изготвил:………/П/………… 
Георги Китов - юрисконсулт  в отдел „ПНД “ при Община Харманли. 

 

 


