
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 № 103/26.03.2015г. 

на Кмета на Община В. Преслав 

 

Днес,  09.04.2015г., в 10,35 часа, в  ст. 409  на Общинска администрация започна работа 

комисия, назначена със Заповед №103/26.03.2015г. на Кмета на Община Велики Преслав в 

състав: 

Председател - Ваня Пенева – ст. юрисконсулт  

Членове: 

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

    - Владимир Върбанов – ст.специалист „Проекти и екология“ 

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 9040259, и предмет «Осигуряване на съоръжение - 

дробилка  за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци». 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: 

- Антон Георгиев Лазаров – упълномощен представител на „ Екосол България“ АД, село Лозен, 

община Столична 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 08.04.2015г.,  както следва: 

 
№ ИМЕ НА УЧАСТНИКА АДРЕС ВХ. НОМЕР 

1. 

„Елкопласт ЧР“ ООД 

 

Чешка република 

ул.“Щефаникова“ №2664 

гр. Злин 76001 

телефон:+359 886 975 339 

факс:  + 420 575 571 099 

e-mail: novak@novak.bg 

elkoplast@elkoplast.cz 

1562/02.04.2015г. 

10,17 часа 

2. 

„Екосол България“ АД 

 

1151 с. Лозен 
Община Столична  

ул.“Съединение“ № 127г 

тел.: 0885 502 896 

e-mail: office@ecosol.bg 

1701/08.04.2015г. 

15,00 часа 

 

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 – 2 / два /  броя са запечатани в 

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

реда на тяхното постъпване. В действията си комисията стриктно съблюдаваше изискванията на 

чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, като за офертите на участниците   се изпълни изискването за обявяване на 

ценовите предложения и подписване от страна на присъстващия упълномощен представител на 

участник в процедурата на съдържащите се в офертата на „Елкопласт – ЧР“ ООД техническо и 

ценово предложение,  като същият не подписа  техническото и ценовото предложения от 

офертата на участника „ Екосол България“ АД село Лозен, чийто представител е. 

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

присъствало на публичната част, и в изпълнение на изискванията на възложителя  комисията 

mailto:novak@novak.bg


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 9040259. 

. 

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. 

2.Техническо предложение. 

3.Ценово предложение. 

4.Срок на валидност на офертата.  

5.Сертификат за качество/произход на предлаганите изделия, включително за покриване 

на изискванията за стандарт и/или паспорт на изделието с указания за експлоатация и 

безопасност; 

6. Снимков и/или графичен материал и/или продуктов /фирмен/ каталог за онагледяване на 

предвидената за доставка дробилка. 

 

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис: 

 „Оферта за участие в избор на изпълнител за „ Осигуряване на съоръжение -  дробилка 

за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци“  и адрес за кореспонденция, с 

посочени телефон, факс и e-mail.“ 

 

1. За „Оферта за участие в избор на изпълнител за „ Осигуряване на съоръжение -  

дробилка за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци“  с вх. 1562/ 

02.04.2015г. от „ Елкопласт ЧР “ООД, Чешка република, гр. Злин – представени са 

всички документи, изискани от възложителя. 

2. За „Оферта за участие в избор на изпълнител за „ Осигуряване на съоръжение -  

дробилка за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци“  с вх. 1701/ 

08.04.2015г. от „ Екосол България“ АД, село Лозен – представени са всички документи, 

изискани от възложителя. 

 

ІІ. Констатации на комисията по отношение на съответствие на техническите 

предложения в офертите на участниците с техническите спецификации на поръчката, а 

именно:   

Мобилна дробилна машина за раздробяване на сурова и суха дървесина, клони, листа, храсти, 

вършина, растителни отпадъци от почистване на лични дворове и градини, обществени 

паркове и зелени площи. 

Мобилна дробилна машина за раздробяване на сурова и суха дървесина, клони, листа, храсти, 

вършина, растителни отпадъци от почистване на лични дворове и градини, обществени 

паркове и зелени площи. 

Общи изисквания: 

1. Предлаганото  изделие да е ново и неупотребявано. 

2. Дробилната машина да бъде със самостоятелно задвижване (автономен дизелов двигател с 

вътрешно горене и стартерно запалване с ключ), да се движи на собствен ход  и да  има 

възможност за прикачване към транспортни средства посредством теглич. 



3. Дробилната машина да има възможност за обработване на входящия материал до дървесен 

чипс и такъв за компостиране. 

4. След доставката на изделието представител на производителя да направи демонстрация и 

да проведе встъпително обучение на място на персонал (минимум 2 лица) за работа с  

дробилката, включително и инструктаж за безопасни условия на труд.  

5. Да бъде осигурено гаранционно обслужване минимум 1 година от датата на провеждане 

на демонстрацията и встъпителното обучение на персонала. 

6. Да има осигурено следгаранционно обслужване, с възможност за доставка на резервни 

части. 

Количество: 

Един брой  мобилна дробилна машина. 

Съоръжението  следва да бъде доставено до франко -  склад на Възложителя,  град Велики 

Преслав. 

Технически изисквания и параметри: 

Мобилна дробилна машина  за храсти и клони: 

1.  Максимален размер на входящия  материал (диаметър) -  до 15см. 

2. Автономен двигател -  дизелово гориво с мощност  мин. 20kW.  и  максимален разход на 

гориво до 4л./час. 

3. Роторен диск -  с 3 остриета. 

4. Система на рязане: изработена от неръждаема стомана.  

5. Преобръщаш се улей. Ръкавът за изхвърляне на раздробения материал да се върти на 360°  , 

като има минимум 8 фиксирани позиции. 

6. Хидравличен валяк. 

7. Подвижна рама селскостопанско шаси, двуосово, с резервна гума. 

8. Вентилатор. 

9. Производителност до 10куб.м/час. 

10.  Резервен комплект остриета.  

11. Срок за доставка -  максимум 40 (четиридесет)  календарни дни от датата на подписване 

на договора с избрания изпълнител. 

 

Констатации на комисията по отношение на съответствие на техническите 

предложения в офертите на участниците с техническите спецификации на поръчката са 

отразени в следващата съпоставителна таблица и са както следва:   

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОПИСАНИЕ НА  ТЕХНИЧЕСКОТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА УЧАСТНИКА  

„Елкопласт ЧР“ ООД „Екосол България“АД 

Общи изисквания: 

1. Предлаганото  изделие да е ново и 

неупотребявано. 

съответства съответства 

2. Дробилната машина да бъде със 

самостоятелно задвижване (автономен 

дизелов двигател с вътрешно горене и 

стартерно запалване с ключ), да се движи на 

собствен ход  и да  има възможност за 

прикачване към транспортни средства 

посредством теглич. 

съответства съответства 



3. Дробилната машина да има възможност за 

обработване на входящия материал до 

дървесен чипс и такъв за компостиране. 

съответства съответства 

4. След доставката на изделието представител 

на производителя да направи демонстрация и 

да проведе встъпително обучение на място на 

персонал (минимум 2 лица) за работа с  

дробилката, включително и инструктаж за 

безопасни условия на труд.  

съответства съответства 

5. Да бъде осигурено гаранционно обслужване 

минимум 1 година от датата на провеждане 

на демонстрацията и встъпителното обучение 

на персонала. 

съответства  съответства 

6. Да има осигурено следгаранционно 

обслужване, с възможност за доставка на 

резервни части. 

съответства съответства 

Количество: 

Един брой  мобилна дробилна машина. съответства съответства 

Съоръжението  следва да бъде доставено до 

франко -  склад на Възложителя,  град Велики 

Преслав. 

съответства съответства 

Технически изисквания и параметри: 

1.  Максимален размер на входящия  материал 

(диаметър) -  до 15см. 

⌀150 mm. до ⌀ 140mm. - не съответства 

2. Автономен двигател -  дизелово гориво с 

мощност  мин. 20kW.  и  максимален разход 

на гориво до 4л./час. 

21kW.   

 

4л./час 

19,5kW. – не съответства  

 

липсва  информаци  

3. Роторен диск -  с 3 остриета. съответства съответства 

4. Система на рязане: изработена от 

неръждаема стомана.  

съответства липсва информация 

5. Преобръщаш се улей. Ръкавът за 

изхвърляне на раздробения материал да се 

върти на 360°, като има минимум 8 фиксирани 

позиции. 

съответства Въртене на разтоварващия 

улей на 270° - не съответства 

6. Хидравличен валяк. съответства липсва информация 

7. Подвижна рама селскостопанско шаси, 

двуосово, с резервна гума. 

съответства липсва информация 

8. Вентилатор. съответства липсва информация 

9. Производителност до 10куб.м/час. 12куб.м/час. до 2,2тона на час 

10.  Резервен комплект остриета.  съответства липсва информация 

11. Срок за доставка -  максимум 40 

(четиридесет)  календарни дни от датата на 

подписване на договора с избрания 

изпълнител. 

съответства съответства 

 

Въз основа на направената съпоставка: 

1. За „Оферта за участие в избор на изпълнител за „ Осигуряване на съоръжение -  

дробилка за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци“  с вх. 1562/ 

02.04.2015г. от „ Елкопласт ЧР “ООД, Чешка република, гр. Злин в техническото 

предложение комисията  констатира, че след съпоставка с техническата спецификация на 

поръчката,  Техническото предложение на участника „Елкопласт ЧР “ООД отговаря 

напълно на заданието на възложителя, определено с Техническата спецификация на 

поръчката.  



2.  За „Оферта за участие в избор на изпълнител за „ Осигуряване на съоръжение -  

дробилка за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци“  с вх. 1701/ 

08.04.2015г. от „ Екосол България“ АД, село Лозен в техническото предложение комисията 

констатира, че след съпоставка с техническата спецификация на поръчката, Техническото 

предложение на участника „ Екосол България“ АД  не отговаря напълно на заданието на 

възложителя, определено с Техническата спецификация на поръчката.  

Въз основа на така направените констатации, комисията пристъпи към оценка на офертата, 

чиито техническо предложение напълно съответства на техническата спецификации 

утвърдена от 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, оценяването на постъпилите оферти за участие ще се 

извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта”, въз основа комплексна оценка (КО) , 

получена като сума от оценките на офертата по три показателя: 

КО = P1 + P2 + P3, където: 

Р1 –  Най-кратък срок за изпълнение на поръчката с тежест 20 т.; 

Р2 –  Най-дълъг срок на гаранционно обслужване с тежест 20 т.; 

Р3 –  Най-ниска предложена цена с тежест 60 т. 

 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-

изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-

изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените 

са еднакви се сравняват оценките по показателя с най - кратък срок за изпълнение  се избира 

офертата с по-благоприятна стойност по този показател В случай, че и по този показател 

сроковете са равни за икономически най - изгодна се приема офертата с предложен най-

дълъг срок на гаранционно обслужване. В случай, че и по този показател сроковете са 

равни, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти.  

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател: 

 

Показател 1 - Р1 -  Най-кратък срок за изпълнение на поръчката с тежест 20 т. 

Максимален брой точки получава участникът, който е предложил най-кратък разумен срок 

за изпълнение на поръчката. Останалите участници се оценяват по следната формула: 

 

           Най-кратък срок, предложен от участник  

Р1=------------------------------------------------------------- х 20 

             Предложен срок  в оценяваната оферта 
 

Показател 2 - Р2 -  Най-дълъг срок на гаранционно обслужване с тежест 20 т. 
Максимален брой точки получава участникът, който е предложил най-дълъг срок на 

гаранционно обслужване. Останалите участници се оценяват по следната формула: 

 

          Срок на гаранционно обслужване в оценяваната оферта  

Р2 =----------------------------------------------------------------------------------------------- х 20 

        Най-дълъг срок на гаранционно обслужване предложен от участник  

 

 

Показател 3 - Р3 -  Най-ниска предложена цена  без вкл. ДДС с тежест 60 т. 



Максимален брой точки получава участникът, който е предложил най-ниска цена на 

дробилната машина за нярзване на храсти и  клони. Останалите участници се оценяват по 

следната формула: 

 

           Най-ниска предложена цена без ДДС  

Р3 =------------------------------------------------------------------------х 60 

          Предложена цена в оценяваната оферта без ДДС  
 

При определянето на комплексната оценка, цифровото изражение по отделните показатели 

се закръгля до 0,01. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
„Елкопласт ЧР“ ООД 

Предложение Оценка 

Показател 1 - Р1 -  Най-кратък 

срок за изпълнение на поръчката 

с тежест 20 т. 
40дни 

         40  

Р1= -------- х 20 = 20 точки 

          40 

Показател 2 - Р2 - Най-дълъг       

срок на гаранционно обслужване 

с тежест 20 т. 

 

2 години 

          2  

Р2 =--------- х 20 = 20точки 

          2  

 

Показател 3 - Р3 -  Най-ниска 

предложена цена  без вкл. ДДС с 

тежест 60 т. 

 

31 855,00лв. 

          31 855  

Р3 =--------------- х 60 = 60точки 

          31 855  

 

Общо КО= P1 + P2 + P3                                     100 точки 

 

 

 

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 „ Елкопласт ЧР“ ООД , Чешка република, гр. Злин, с 

оферта вх. № 1562/02.04.2015г. и комплексна оценка 100 точки 

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

класираният на първо място участник „ Елкопласт ЧР“ ООД , Чешка република, гр. Злин, 

с оферта вх. № 1562/02.04.2015г. 

 

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА: 

 

Ваня Пенева – ………/п/……………………  

 

Нина Асенова  –  ………/п/…………. 

 

Владимир Върбанов  - .............../п/............................   

 


