ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“
Проект №DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление на
отпадъците в регион Левски (Никопол)
Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 / 22.08.2012 г.”

ПРОТОКОЛ №2
от дейността на комисия назначена със Заповед № 112/16.04.2015 г.,
на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за обществени поръчки
за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на оборудване за “зелени” отпадъци по две обособени позиции: Обособена позиция
1: Доставка на контейнери за събиране на “зелени” отпадъци; Обособена позиция 2: Доставка
на мобилно експлоатационно оборудване за транспортиране на “зелени” отпадъци”, с
финансиране по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
Регион Левски (Никопол), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,
Приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци”,
открита с Решение № 67 от 06.03.2015 г.
Състав на комисията, съгласно Заповед № 112/16.04.2015 г.:
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Здравков Джантов, от гр. Белене, на длъжност юрист в
Община Белене, с квалификация: магистър-право
И
ЧЛЕНОВЕ:
2. Ахмед Мехмедов Ахмедов, от гр.Никопол, на длъжност зам. кмет на Община
Никопол, с квалификация: магистър-икономист-счетоводител;
3. Христо Кирилов Диков, от гр.София, външен експерт, с квалификация: магистър–
машинен инженер, специалност „Техника и технологии на опазване на околната
среда”, ВЕ-1055
4. Вероника Кирилова Славова, от гр. Левски, на длъжност Главен експерт в
Дирекция ГИА в Община Левски, с квалификация: магистър инженер-химик;
Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците в Регион Левски(Никопол)” и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Никопол и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и правителството на Република България представлявано от Министерство на околната среда и
водите.

„Доставка на оборудване за “зелени” отпадъци по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на контейнери за събиране на
“зелени” отпадъци; Обособена позиция 2: Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за транспортиране на “зелени” отпадъци”, с
финансиране по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол), финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци”
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5. Илдънай Адемов Ахмедов, от гр. Свищов, на длъжност Директор ОП „ЧистотаСвищов“, с квалификация: магистър машинен инженер;
6. Инж. Георги Кръстев Конов – от гр. Никопол, строителен контрол към дирекция
„УТ“ в Община Никопол, с квалификация: магистър строителен инженер.
7. Светослава Ваньова Велкова – от гр. Никопол, ст.експерт „Инвестиции и проекти“
в Община Никопол, с квалификация: магистър-икономист.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Валентин Илиев Трифонов, от гр. Никопол, ст.експерт „Инвестиции и проекти“ в
Община Никопол, с квалификация: магистър-икономист.
2. Николай Димитров Илиев, от гр. Никопол, ст. Експерт ФСД в Община Никопол, с
квалификация: магистър-икономист.
На 24.04.2015 г. в 11:00 часа комисията се събра в пълен състав на открито заседание за
разглеждане и оценка на Ценовите предложения в плик №3 на допуснатите участници.
На откритото заседание на комисията присъства следните участници и представители
на участниците:
1. Г-н Мирослав Любомиров Калчев ЕГН 8204075400 упълномощен от Ирена Минкова
Минчева - управител на СОРИКО ООД – пълномощно с нотариална заверка от
22.04.2015 г. рег. № 2150 РС Нова Загора;
Председателят на комисията оповести пред присъстващите лица получените технически
оценки на допуснатите оферти и продължи с отваряне Плик № 3 – предлагана цена по реда на
постъпване на офертите.
Председателят на комисията прочете пред присъстващите направените предложения
които са както следва:
1. За обособена позиция 1: Доставка на контейнери за събиране на “зелени”
отпадъци;
№ по ред

участник

2.

СОРИКО ООД
М и М Фрут

3.

„Панов” ЕООД

1.

Предложена цена в Предложена крайна цена
лева за брой без ДДС
в лева без ДДС
62 853,00
219,00
221,30
63 513,10
267,30

76 715,10

Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците в Регион Левски(Никопол)” и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Никопол и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и правителството на Република България представлявано от Министерство на околната среда и
водите.

„Доставка на оборудване за “зелени” отпадъци по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на контейнери за събиране на
“зелени” отпадъци; Обособена позиция 2: Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за транспортиране на “зелени” отпадъци”, с
финансиране по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол), финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци”
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4.

Би Ем лизинг-Трейд АД

287,77

82 589,99

5

Кооперация Панда

295,82

84 900,34

2. За обособена позиция 2: Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за
транспортиране на “зелени” отпадъци”
№ по ред
участник

1.

Предложена
Предложена цена в
крайна цена в лева
лева за брой без ДДС
без ДДС

Камиони за зелени
отпадъци -16 м3-5бр.
БУЛАВТО АД
Камион за зелени
отпадъци - 6 м3-1.

194 840,00

974 200,00

165 300,00

165 300,00

С това публичната част от заседанието на комисията приключи и след напускане на
присъстващите участници и представители на участница, комисията продължи работата по
оценката на ценовите оферти.
При оценка на ценовите предложения, комисията приложи предварително одобрената
Методика за оценка, а именно:
Показател 1 - Р1 – Предложена цена за извършване на доставката.
Точките на участниците се определят по следната формула:
Р1= Ц1 х 0.4, където
0.4 – е относително тегло на показателя, а
Ц min,
Ц1= –––––––– х 100
Цn
където
100 – максимално възможна оценка;
Ц min. – е най-ниската предложена цена;
Ц n – е цената предложена от участника;
Получените оценки (Р1) на Ценовите предложения са както следва:
Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците в Регион Левски(Никопол)” и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Никопол и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и правителството на Република България представлявано от Министерство на околната среда и
водите.

„Доставка на оборудване за “зелени” отпадъци по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на контейнери за събиране на
“зелени” отпадъци; Обособена позиция 2: Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за транспортиране на “зелени” отпадъци”, с
финансиране по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол), финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци”
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1. За обособена позиция 1: Доставка на контейнери за събиране на “зелени”
отпадъци;
№
по
ред

Предложена
крайна цена в
лева без ДДС

Ц min,
Ц1= –––– х 100
Цn

участник

Р1= Ц1 х 0.4

1.

СОРИКО ООД
М и М Фрут

62 853,00
63 513,10

100
98,96

40
39,58

2.
3.

„Панов” ЕООД

76 715,10

81,93

32,77

4.

Би Ем лизингТрейд АД

82 589,99

76,10

30,44

5

Кооперация
Панда

84 900,34

74,03

29,61

2. За обособена позиция 2: Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за
транспортиране на “зелени” отпадъци”

№ по
ред

1.

участник

Оборудване

БУЛАВТО
АД

Камиони за
зелени
отпадъци -16
м3-5бр.
Камион за
зелени
отпадъци - 6
м3-1.

Ц min,
Ц1= –––––– х100
Цn

Предложена
крайна цена в лева
без ДДС

Р1= Ц1 х 0.4

974 200,00
100

40

165 300,00

Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците в Регион Левски(Никопол)” и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Никопол и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и правителството на Република България представлявано от Министерство на околната среда и
водите.

„Доставка на оборудване за “зелени” отпадъци по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на контейнери за събиране на
“зелени” отпадъци; Обособена позиция 2: Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за транспортиране на “зелени” отпадъци”, с
финансиране по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол), финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци”
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След това Комисията продължи своята работа по определяне на комплексната оценка на
офертите.
1. За обособена позиция 1: Доставка на контейнери за събиране на “зелени”
отпадъци;
№
по
Методика
ред
1. СОРИКО ООД
2. М и М Фрут

Р1

Р2

КО = P1 + P2

40
39,58

60
60

100
99,58

3.

„Панов” ЕООД

32,77

60

92,77

4.

Би Ем лизинг-Трейд АД

30,44

60

90,44

5

Кооперация Панда

29,61

60

89,61

2. За обособена позиция 2: Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за
транспортиране на “зелени” отпадъци”
№ по
ред
1.

Методика

Р1

Р2

БУЛАВТО АД

40

60

КО = P1 + P2
100

Въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите, на основание
чл. 72, ал. 1, т. 5 от ЗОП, комисията класира участниците както следва:
1. За обособена позиция 1: Доставка на контейнери за събиране на “зелени”
отпадъци;
Класиране
1-во място
2-ро място
3-то място
4-то място
5-то място

Участник
СОРИКО ООД
М и М Фрут
„Панов” ЕООД
Би Ем лизинг-Трейд АД
Кооперация Панда

Комплексна оценка
100
99,58
92,77
90,44
89,61

2. За обособена позиция 2: Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за
транспортиране на “зелени” отпадъци”
Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците в Регион Левски(Никопол)” и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Никопол и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и правителството на Република България представлявано от Министерство на околната среда и
водите.

„Доставка на оборудване за “зелени” отпадъци по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на контейнери за събиране на
“зелени” отпадъци; Обособена позиция 2: Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за транспортиране на “зелени” отпадъци”, с
финансиране по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол), финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци”
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1-во място - БУЛАВТО АД – 100 точки.
Настоящият протокол е съставен и подписан на 27.04.2015 г. и се предава на
възложителя заедно с цялата документация за вземане на решение по чл. 73 от ЗОП.
Комисия:

1. Председател: Румен Джантов

…/не се чете/…

2. Ахмед Ахмедов

…/не се чете/…

3. Христо Диков

…/не се чете/…

4. Вероника Славова

…/не се чете/…

5. Илдънай Ахмедов

…/не се чете/…

6. Инж. Георги Конов

…/не се чете/…

7. Светослава Велкова

…/не се чете/…

Приел:
Дата 28.04.2015 г.
Емил Бебенов, кмет на община Никопол

Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците в Регион Левски(Никопол)” и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Никопол и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и правителството на Република България представлявано от Министерство на околната среда и
водите.

„Доставка на оборудване за “зелени” отпадъци по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на контейнери за събиране на
“зелени” отпадъци; Обособена позиция 2: Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за транспортиране на “зелени” отпадъци”, с
финансиране по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол), финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци”
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