
О Б Щ И Н А   В Е Л И К И    П Р Е С Л А В 

О Б Щ И Н С К А    А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на комисия,назначена със Заповед № 34/ 29.01.2015 г. 

на Кмета на Община В. Преслав 

 

Днес 12.02.2015 г., в 10,10 часа, в  ст. 409  на Общинска администрация започна 

работа комисия, назначена със Заповед № 34/ 29.01.2015 г. на Кмета на община В. 

Преслав в състав: 

Председател - В. Пенева – ст. юрисконсулт  

Членове: 

               - Нина Асенова  –  ст.специалист „Екология и проекти” 

    - Ирина Димова  – гл. специалист 

със задача да  получи, разгледа и оцени постъпили оферти за участие в избор на 

изпълнител на обществена поръчка чрез публикувана в Портала на обществените 

поръчки в АОП и в Профила на купувача „Публична покана“ с ID 9038498, с предмет 

„Доставка на биопродукти (ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска 

пречиствателна станция за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен”. Комисията 

констатира, че съгласно изискванията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП за участие в публичните 

действия по отваряне на постъпилите оферти за участие  са се явили: 

- Снежанка Начева Иванова – упълномощен представител на „Лемна Екоинвест - 

България” АД, гр. Бургас с пълномощно от Изпълнителния директор 

Председателят на комисията оповести списъка на офертите за участие, постъпили в 

установения от възложителя срок за получаване – 16,30 ч. на 11.02.2015 год.,  както 

следва: 

 

№ ИМЕ АДРЕС ВХ. НОМЕР 

1. „Лемна Екоинвест - 

България” АД 

 

К-с Лазур бл.  № 14б, ет.1,  

Бургас 

телефон: 056 841403 

факс:       056 841413 

e-mail: lemna_bg@abv.bg 

0634/10.02.2015г. 

10,00 часа 

2. „СОФЛОК” ЕООД бул. „Г.С. Раковски” № 23 

гр. Пловдив 4000 

тел.: 032/624932 

e-mail: info@fioerger-bg.com 

0635/10.02.2015г. 

10,01 часа 

3.  ул. „Н. Петков” № 96 

1632 София 

телефон: 02 9554400 

e-mail: office@ekowc.org 

0655/11.02.2015г. 

11,07 часа 

4. „ХИГИЕННО-

МЕДИЦИНСКА 

ИНДУСТРИЯ” ЕООД 

бул. „Никола Габровски“№ 80А 

Велико Търново 

телефон: 062 622429 

факс:       062 634609 

e-mail: HEAD_OFFICE@HMI-

COMPANI.COM 

0663/11.02.2015г. 

11,30 часа 

5. „Брентаг България” 

ЕООД 

бул. „Ситияково” № 48, ет. 10 

1505 София, кв. Подуяне 

0666/11.02.2015г. 

11,35 часа 



телефон: 02 9265600 

факс:       02 8793270 

e-mail: info@brenntag.bg 
 

В съответствие с изискванията на чл. 101, б.”г”, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 

2-4 от ЗОП,, след оповестяване на списъка с постъпилите оферти, председателят и 

присъстващите на заседанието членове на комисията подписаха декларации за отсъствие 

на обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 2-4  от ЗОП.  

Комисията установи, че предадените й оферти – 5 / пет /  броя са запечатани в 

непрозрачни пликове, с ненарушена цялост и пристъпи към отваряне на офертите за 

участие по реда на постъпване. В действията си комисията стриктно съблюдаваше 

изискванията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, като за всяка оферта бе изпълнено изискването за 

обявяване на ценовите предложения и подписване от страна на присъстващия 

упълномощен представител на участник в процедурата на съдържащите се в офертите 

технически и ценови предложения. като същият не подписа  техническото и ценовото 

предложения. от офертата на участника „Лемна Екоинвест - България” АД, гр. Бургас, 

чийто представител е. 

С това приключи публичната част от заседанието. След напускане на лицата, 

присъствали на публичната част, и в изпълнение на изискванията на възложителя  

комисията пристъпи към  разглеждане на  документите в офертите на  участниците  и 

съпоставката им за съответствие: 

а/ с изискванията за пълнота /съдържание на офертата за участие 

б/ с техническите спецификации, постановени / оповестени/ от възложителя с  

„Публичната покана“ с ID 9038498. 

І. Констатации на комисията по отношение на съответствие 

с изискванията на възложителя за пълнота/ съдържание на 

офертата за участие, а именно: 

«офертите за участие трябва да съдържат най-малко: 

1. данни за лицето, което прави предложението(попълнен Образец); 

2. техническо предложение ( по Образец); 

3. ценово предложение( по Образец ) ; 

4. срок на валидност на офертата. 

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Оферта за участие в избор на изпълнител на Доставка на биопродукти 

(ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна станция 

за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен” и адрес за кореспонденция, с 

посочени телефон, факс и e-mail.“ 

1. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на „Доставка на биопродукти 

(ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна 

станция за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен», с вх. 0634/ 

10.02.2015г.. от „Лемна Екоинвест - България” АД, гр. Бургас – представени са 

всички документи, изискани от възложителя 

2. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на „Доставка на биопродукти 

(ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна 

станция за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен», с вх. 0635/ 

10.02.2015г.. от „СОФЛОК” ЕООД , гр. Пловдив - представени са всички 

документи, изискани от възложителя( 



3. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на „Доставка на биопродукти 

(ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна 

станция за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен», с вх. 0655/ 

11.02.2015г., от „ЕКОWeСe“ ЕООД , гр. София - липсва  срок на валидност на 

офертата  

4. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на „Доставка на биопродукти 

(ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна 

станция за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен», с вх. 0663/ 

11.02.2015г., от „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД , гр. Велико 

Търново - представени са всички документи, изискани от възложителя 

5. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на „Доставка на биопродукти 

(ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна 

станция за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен», с вх. 0666/ 

11.02.2015г ., от „Брентаг България” ЕООД , гр. София – липсва  срок на 

валидност на офертата  

ІІ. Констатации на комисията по отношение на съответствие на техническите 

предложения в офертите на участниците с техническите спецификации на 

поръчката, а именно:  „заложени в плана за технологичен пуск на съоръжението 

първоначално ще са необходими по 10 /десет/ м
3
 за всеки биобасейн с концентрация – 

минимум 5 гр/л рециркулираща активна утайка“ 

1. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на „Доставка на биопродукти 

(ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна 

станция за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен», с вх. 0634/ 

10.02.2015г.. от „Лемна Екоинвест - България” АД, гр. Бургас в техническото 

предложение се констатира, че участникът предлага да изпълни доставка на  

прахообразен продукт с търговско наименование „Boost Powder“, който ще се 

достави под формата на разтвор в плътно опаковани с фолио кофи по 7 кг, по 

разчет за 20 м3 участникът предлага доставка на 24 броя кофи. Съответно е 

дадено описание – схема на приготвяне и дозиране и влагане на така доставения 

продукт, който следва да се съхранява на температура над 0 градуса. Не става 

ясно, чия отговорност е спазването и изпълнението на технологията на 

приготвяне, дозиране и изпълнение на технологичните изисквания за употреба на 

предложения ензим – на възложителя – Кмет на Община Велики Преслав  или на 

изпълнителя, т.к. и в техническата спецификация, и в проекта на договор са 

предвидени отговорности за „спазване на изискванията при товарене, транспорт и 

разтоварване на биопродуктите“.  Въз основа на направената съпоставка, 

комисията счита, че Техническото предложение на „Лемна Екоинвест - България” 

АД, гр. Бургас не отговаря на заданието на възложителя, определено с 

Техническата спецификация на поръчката.    

2. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на „Доставка на биопродукти 

(ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна 

станция за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен», с вх. 0635/ 

10.02.2015г.. от „СОФЛОК” ЕООД , гр. Пловдив в техническото предложение се 

констатира, че участникът предлага да изпълни доставка на „активна утайка с 

концентрация 6 гр/л и биопродукт Alken Clear-Flo 7008, със подходяща 

специализирана цистерна. След съпоставка с техническата спецификация на 

поръчката, комисията констатира, че Техническото предложение на участника  

„СОФЛОК” ЕООД , гр. Пловдив отговаря напълно на заданието на възложителя, 

определено с Техническата спецификация на поръчката.    



3. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на „Доставка на биопродукти 

(ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна 

станция за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен», с вх. 0655/ 

11.02.2015г., от „ЕКОWeСe“ ЕООД , гр. София в техническото предложение се 

констатира, че участникът предлага да изпълни доставка на  „БИО-РЕМ ГЛ“ ( 

BioRemove 4200 ) – ензим, за разграждане на отпадни води от хранително-

вкусовото промишленост и по-специално – съдържащи мазнини, масла и мастни 

киселини от животински и растителен произход“. Следва описание на 

предлаганата доставка – „водоразтворими опаковки по 230 гр., които се доставят 

по 50 броя в пластмасови кофи. Необходимото количество се дозира според 

характеристиките на постъпващите отпадъчни води; предложена е принципна 

схема на дозиране и добавяне на продукта, като при необходимост предлаганите в 

схемата дозировки могат да се занижават за сметка на друг продукт, 

предназначен за доказаното замърсяване. След съпоставка с  техническата 

спецификация на поръчката комисията констатира, че предложеният ензим не 

отговаря на заданието на възложителя, определено от проектанта в плана за 

технологичен пуск на съоръжението, а именно доставка на „рециркулираща 

активна утайка“ за първоначално зареждане на двата биобасейна.   

4. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на „Доставка на биопродукти 

(ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна 

станция за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен», с вх. 0663/ 

11.02.2015г., от „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД , гр. Велико 

Търново в техническото предложение се констатира, че участникът предлага да 

изпълни доставка на „рециркулираща активна утайка с концентрация – 7,3 гр/л; 

калов обем – 950,0; калов индекс – 131,5 и допълнителни естествени не-

генномодифицирани аеробни микроорганизми : род Bacillus, род Pseudomonas, 

род Aspergillus, род Rhodococus и ензими, като доставката ще бъде извършена със 

специализиран транспорт от участника, оборудван със система за принудителна 

аерация с оглед на запазване активността на продукта. Допълнителни активни 

бактерии и ензими за стимулиране на развитието на биопродукта се доставят от 

участника и се влагат по схема от негови представители.“  След съпоставка с 

техническата спецификация на поръчката, комисията констатира, че 

Техническото предложение на участника  „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА 

ИНДУСТРИЯ” ЕООД , гр. Велико Търново отговаря напълно на заданието на 

възложителя, определено с Техническата спецификация на поръчката.     

5. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на „Доставка на биопродукти 

(ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна 

станция за отпадни води – Велики Преслав, област Шумен», с вх. 0666/ 

11.02.2015г ., от „Брентаг България” ЕООД , гр. София в техническото 

предложение се констатира, че участникът предлага да изпълни доставка на  

продукт Brentabio A1 с технически параметри : специфична активност – 2,5х10 
8 

CFU/g; относителна плътност 0,85-0,95; pH 6,5+7,5; разтворимост на носителя: 

същото е разтворимо, прахообразното съдържание е частично разтворимо; 

транспорт, организиран от името и за сметка на изпълнителя; съхранение 0+30
0
“ 

Приложена на английски език спецификация на продукта и инструкция за 

безопасност при употреба. Комисията установи, че продуктът е подходящ за 

употреба при третиране на отпадъчни води от хранително-вкусовата 

промишленост – млекопреработвателна, месопреработвателна, пивоварна. При 

съпоставка с техническата спецификация на поръчката  и заданието на 



възложителя, определено от проектанта в плана за технологичен пуск на 

съоръжението, а именно „доставка на „рециркулираща активна утайка“ за 

първоначално зареждане на двата биобасейна“, комисията констатира, че 

техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на 

възложителя 

ІІІ. Оценка  на комисията на офертите на участниците с установено 

съответствие на техническите предложения с техническите спецификации на 

поръчката 

съгласно Методика на оценяване на офертите, катооценяването на постъпилите 

оферти за участие ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта”, въз основа 

комплексна оценка, получена като сума от следните показатели: 

Оценка на Техническото предложение – с относителна тежест в комплексната оценка – 

60%, която се формира въз основа на оценка на следните подпоказатели: 

ПОДПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 

ТП1- Предложена най-висока концентрация 

в гр/л  

30  точки 

 Участникът, предложил най-висока 

концентрация в Техническото си 

предложение в гр./л получава 30 точки,. 

Участникът, предложил в Техническото 

си предложение концентрация, по-ниска 

от участника, предложил най-висока 

концентрация,  получава 20 точки,  

Участникът, предложил в Техническото 

си предложение концентрация, по-ниска 

от участника, получил оценка 20  точки,  

получава  оценка 10 точки,  

Участници, предложили в Техническото 

си предложение концентрация, по-ниска 

от участника, получил оценка 10  точки,  

получават  оценка 0 точки, 

ТП2-  Срок за изпълнение на поръчката 

ТП2=ТП2.1+ ТП2.2 

40точки 

ТП2.1.Срок за първоначална доставка  - 

календарни дни 

 

 

 

 

ТП3.2.Срок за допълнителни доставки -

календарни дни 

 

 

Участник предложил най-кратък срок за 

първоначална доставка получава 30 

точки, а всеки следващ по формулата: 

мин. Предл. срок   х 30  

Предл. срок  от конкретния участник 

 

Участник предложил най-кратък срок за 

допълнителни доставки  получава 10 

точки, а всеки следващ по формулата: 

мин. Предл. Срок   х 10  

Предл. срок  от конкретния участник 

 

ПОДПОКАЗАТЕЛИ „СОФЛОК” ЕООД „ХМИ”  ЕООД 

Предло Оценка Предло Оценка 



жение жение 

ТП1- Предложена най-висока 

концентрация в гр/л – макс. 30 

точки 

6 гр./л 20 точки 7,3 г/л 30 точки 

ТП2-  Срок за изпълнение на 

поръчката макс. 40 точки 

    

ТП2.1.Срок за първоначална 

доставка  - календарни дни 

 

ТП3.2.Срок за допълнителни 

доставки - календарни дни 

3 кал. дни 

 

 

 

3 кал дни 

30 точки 

 

 

 

10 точки 

3 кал. дни 

 

 

 

3 кал дни 

30 точки 

 

 

 

10 точки 

ТП 2=ТП2.1+ ТП2.2  40 точки  40 точки 

Общо ТП  60 точки  70 точки 

 

Финансова оценка – с относителна тежест – 40 %   

2. Най- ниска цена за изпълнение на поръчката – ЦП – максимална оценка 40 

точки. 

Числов израз на оценката по този показател (ЦП) са точките, които се изчисляват 

по следната формула: 

ЦП = Цмин/Ц х 40, където:  

Цмин – най-ниската цена в офертите на участниците; 

Ц – предложената цена на оценяваната оферта; 

Участник: Цена без ДДС в лв 

За 1 м3 

ЦП = Цмин/Ц х 40 

„СОФЛОК” ЕООД  1915,00 24,80 точки 

„ХМИ”  ЕООД  1187,50 40 точки 

 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (К компл.) за всяка оферта се изчислява като: 

К компл. = ТП + ЦП 

Участник: ТП- с 

относителна 

тежест – 60% 

ЦП- с 

относителна 

тежест -40% 

К.компл =  

ТП + ЦП 

„СОФЛОК” ЕООД  36,00 9,92 45,92 

„ХМИ”  ЕООД  42,00 16,00 58,00 

 

Комисията съблюдавайки указанието на възложителя - крайното класиране на участниците 

да се извършва по броя на точките от комплексната оценка, получени за всеки участник, 

като на първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка, 

единодушно одобри следното класиране: 

 Класира на първо място участника „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” 

ЕООД , гр. Велико Търново, с оферта вх. № 0663/ 11.02.2015г. и комплексна 

оценка 58,00 точки 

 Класира на второ място участника „СОФЛОК” ЕООД , гр. Пловдив с оферта  вх. 

№ 0635/ 10.02.2015г. и комплексна оценка  45,92 точки; 



 Предлага на „възложителя” да бъде избран за „изпълнител” на обществената 

поръчка – класираният на първо място участник „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА 

ИНДУСТРИЯ” ЕООД , гр. Велико Търново, с оферта вх. № 0663/ 11.02.2015г.   

    

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА: 

 

В. Пенева – ………/ П /……………………  

 

Нина Асенова  –  ……/ П /………………. 

 

Ирина Димова  - ............./П/..............................   

 


