
 

Протокол №1/21.04.2015 година от д

на Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП 

ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН

 

ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена със Заповед

Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП 

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, 

ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  

ОБЩИНА АНТОН. 

На 09.04.2015 г., в 10:30 часа, в заседателната зала в сградата на Община Антон , в 

изпълнение на Заповед № 59 / 

1 и ал. 2 от ЗОП в състав: 

      Комисия в състав: 

Председател: 

1. Стоян Стоянов Стоянов 

Юрист към Община Антон 

Членове:  

1. Николина Цветанова Михова

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон

2. Анастасия Георгиева Лумбева

Главен специалист „ГРАО“

3. Веселка Георгиева Цвяткова

Младши специалист „Касиер местни приходи“ към Община Антон

4. Иванка Николова Дюлгерова   

Гл. специалист”Строителство и кадастър” към Община Антон

    

  се събра за да разгледа, оцени и класира подадените офертите от участниците в 

по реда на чл. 14, ал. 4, по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка

предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. 

 

2015 година от дейността на комисия, назначена със Заповед № 

на Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП  с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА 

ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН 

П Р О Т О К О Л 

№1/ 21.04.2015 г.  

Дейността на комисия, назначена със Заповед № 59 / 09.04.

Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена 

провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП 

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, 

НТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  

:30 часа, в заседателната зала в сградата на Община Антон , в 

 09.04.2015 г. на Кмета на Община Антон

       

 

Николина Цветанова Михова       

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 

Анастасия Георгиева Лумбева      

Главен специалист „ГРАО“ към Община Антон 

Веселка Георгиева Цвяткова      

адши специалист „Касиер местни приходи“ към Община Антон 

Иванка Николова Дюлгерова                         

Гл. специалист”Строителство и кадастър” към Община Антон 

се събра за да разгледа, оцени и класира подадените офертите от участниците в 

чл. 14, ал. 4, по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. 
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№ 59 / 09.04.2015 г. на Кмета 

на Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА 

ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

09.04.2015 г. на Кмета на 

Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена 

провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП  с предмет: 

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, 

НТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  

:30 часа, в заседателната зала в сградата на Община Антон , в 

на Кмета на Община Антон, комисия по чл.34, ал. 

  

    

се събра за да разгледа, оцени и класира подадените офертите от участниците в процедура 

чл. 14, ал. 4, по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. 
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Протокол №1/21.04.2015 година от дейността на комисия, назначена със Заповед № 59 / 09.04.2015 г. на Кмета 

на Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП  с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА 

ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН 

АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  

ОБЩИНА АНТОН. 

Преди започване работата на комисията, всички членове попълниха декларация по чл.35, 

ал.3 от ЗОП за липса на материален интерес и други обстоятелства от провеждането на 

процедурата, след което председателят запозна състава на комисията със Заповед № 59 / 

09.04.2015 г. на Кмета на Община Антон. 

 На основание получения списък на 09.04.2015 г. на участниците в процедура за възлагане 

на обществена поръчка чрез провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП  с предмет: 

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, 

ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  

ОБЩИНА АНТОН, до 17:00 часа на 07.04.2015 година, в деловодството са  подадени две оферти, 

а именно: 

 

1. „ЕКОТРАНСФАКТОР“ ООД с вх. № В4 – 277/07.04.2015 г., 11:26 часа, 

подадена лично 

 

2. „Мит и Ко“ ЕООД с Вх. № В4-278/07.04.2015 г., 15:06 часа, получена по 

куриер  

 

При отваряне на офертите присъстваха: 

Председател: 

1. Стоян Стоянов Стоянов       

Юрист към Община Антон 

Членове:  

2. Николина Цветанова Михова       

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 

3. Анастасия Георгиева Лумбева        

Главен специалист „ГРАО“ към Община Антон 

4. Веселка Георгиева Цвяткова      

Младши специалист „Касиер местни приходи“ към Община Антон    

5. Иванка Николова Дюлгерова                         

Гл. специалист”Строителство и кадастър” към Община Антон 

И  
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Протокол №1/21.04.2015 година от дейността на комисия, назначена със Заповед № 59 / 09.04.2015 г. на Кмета 

на Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП  с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА 

ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН 

Станимир Петров Лазов - Управител на фирма „Екотрансфактор“ ООД   

 

Пред всички присъстващи председателят на комисията обяви, че ще отвори офертите по 

реда на тяхното постъпване и  ще провери наличието на документите представени в офертите. 

І. Отваряне на офертите 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и проверка 

на съдържанието им. 

Офертите са подадена в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОП и 

документацията за участие — в запечатан непрозрачен плик, съдържащ предложението за 

офертата. 

Комисията пристъпи към проверка на документите и тяхното съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

II. Проверка на съответствието на офертите с предварително обявените от 

възложителя условия.  

ІІ.1. Комисията извърши проверка на представените документи от 

„ЕКОТРАНСФАКТОР” ООД в резултат на което констатира:  

Констатации за наличност и редовност на представените документи: 

Участникът е представил следните документи: 

1. Съдържание на документите съдържащи се в офертата; 

2. Административни сведения; 

3. Документ за внесена парична гаранция за участие в процедурата в размер на 660 

/шестстотин и шестдесест/ лева; 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП; 

5. Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП; 

6. Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП; 

7. Декларация по чл.56 от ЗОП; 

8. Декларация по чл.56, ал.1 и т. 12 от ЗОП; 

9. Копие от Разрешително и/или регистрационен документ за извършване на дейности с 

отпадъци по ЗУО и/или комплексно разрешително по ЗООС; 

10. Копие от Лиценз за извършване на автомобилен превоз на товари; 

11. Копие от фактура за налични съдове за ТБО; 
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на Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП  с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА 

ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН 

12. Регистрационен талон за специализирани автомобили – сметосъбирач – 2 броя; 

13. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност; 

14. Копия от валидни сертификати за внедрена система за управление на качеството ISO 

9001-2008 или еквивалент; система за управление на околната среда ISO 14001-2004 или 

еквивалент; сертификат OHSAS 18001-2007 или еквивалент, за дейностите, обект на поръчката; 

15. Списък на изпълнените договори за сметосъбиране и сметоизвозване през последните 

3 (три) години, считано от датата на подаване на на офертата; 

16. Представени референции; 

17. Техническо предложение; 

18. Описание на необходимите дейности и организационен план; 

19. Ценово предложение; 

20. Декларация за приемане условията на проекто-договора. 

21. Проекто договор парафиран на всяка страница. 

22. Декларация за конфиденциалност по смисъла на чл.33 (5) от ЗОП 

 

След извършената проверка на документите на първия участник „ЕКОТРАНСФАКТОР” 

ООД, комисията  го допусна до по нататъшно участие в процедурата.  

ІІ.2. Комисията извърши проверка на представените документи от „Мит и Ко“ ЕООД 

в резултат на което констатира:  

Констатации за наличност и редовност на представените документи: 

Участникът е представил следните документи: 

1. Съдържание на документите съдържащи се в офертата; 

2. Административни сведения; 

3. Документ за внесена парична гаранция за участие в процедурата в размер на 660 

/шестстотин и шестдесест/ лева; 

4. Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП; 

5. Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП; 

6. Декларация по чл.56 от ЗОП; 

7. Декларация по чл.56, ал.1 и т. 12 от ЗОП; 

8. Копие от Разрешително и/или регистрационен документ за извършване на дейности с 

отпадъци по ЗУО и/или комплексно разрешително по ЗООС; 

9. Копие от Лиценз за извършване на автомобилен превоз на товари; 

10. Копие от договор за наем съдове за ТБО; 
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на Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП  с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА 

ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН 

11. Копие от договор за наем за сметосъбирач; 

12. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност; 

13. Копия от валидни сертификати за внедрена система за управление на качеството 

ISO 9001-2008 или еквивалент; система за управление на околната среда ISO 14001-2004 или 

еквивалент; сертификат OHSAS 18001-2007 или еквивалент, за дейностите, обект на поръчката; 

14. Списък на изпълнените договори за сметосъбиране и сметоизвозване през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на на офертата; 

15. Техническо предложение; 

16. Ценово предложение; 

17. Декларация за приемане условията на проекто-договора. 

18. Проекто – договор, парафиран на всяка страница. 

 

След извършената проверка на документите на първия участник „Мит и Ко“ ЕООД, 

комисията  го допусна до по нататъшно участие в процедурата.  

Комисията продължи заседанието си закрито. 

Класирането на офертите се извършва по критерия  “Икономически най-изгодна оферта”. 

Комплексна оценка за класиране  = Кц + Кт  

Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място. 

 

С оглед представената от кандидата „ЕКОТРАНСФАКТОР” ООД, Декларация за 

конфиденциалност по смисъла на чл.33 (5) от ЗОП  по силата на която разпоредба  „ 

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, 

посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с 

изключение на случаите по чл. 44.”,поради което в протокола който ще бъде оповестен 

публично,няма да бъдат отразени данните представляващи технически и търговски тайни на този 

кандидат. 

Кц - оценка по критерий „Предложена Цена” - максимум 50 точки: 

Кц = единична цена за обслужване на 1(един)  брой контейнер за ТБО с обем 240 л. (най-

ниската предложена цена от участник  / (разделена на)  конкретната предложена от участника 

цена ) х 50 т.      

 

Кт – Оценка по критерий „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” - 

максимум 50 точки: 
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на Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП  с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА 

ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН 

Комисията пристъпи към изчисляване на икономически най-изгодна оферта от кандидатът 

«ЕКОТРАНСФАКТОР» ЕООД 

Предложена цена – ……….. лева без ДДС или ………… с ДДС за еднократно обслужване на 1 

брой контейнер за ТБО с обем 240 л. 

Кц = …… х 50 =  1 х 50 = 50 точки 

………….. 

Кт – Оценка по критерий „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” - 

максимум 50 точки: 

Кт  участникът, който е представил пълно и изчерпателно описание на дейностите по 

събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населеното място с организирано събиране, 

представил е пълен, оптимален и подробен организационен план относно дейностите по събиране 

и транспортиране на битовите отпадъци от населеното място с организирано събиране, предлаган 

брой  видове съдове за ТБО и тяхното разполагане след подписване на договор за обществена 

поръчка и  получава 50 точки; 

Комплексна оценка за класиране  = Кц + Кт  = 50+50 =100 точки 

Комисията пристъпи към изчисляване на икономически най-изгодна оферта от кандидатът 

„Мит и Ко“ ЕООД 

Предложена цена – 1,96 лева без ДДС или 2,35 с ДДС за еднократно обслужване на 1 

брой контейнер за ТБО с обем 240 л. 

Кц = 1,80 х 50 =  0,93 х 50  = 46,50 точки 

1,95 

Кт – Оценка по критерий „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” - 

максимум 50 точки: 

Кт  участникът, който е представил непълно и неизчерпателно описание на дейностите по 

събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населеното място с организирано събиране, 

представил е непълен, организационен план, относно дейностите по събиране и транспортиране 

на битовите отпадъци от населените места с организирано събиране, предлаганият брой и видове 

съдове за ТБО и вариант за тяхното разполагане е непълен и получава оценка 25 точки 

 

 

Комплексна оценка за класиране  = Кц + Кт  = 46,50+25 = 66,50 точки 

 

На основание чл.71 ал.3 от ЗОП Комисията класира участниците въз основа на резултатите, 

получени при разглеждане и оценяване на офертите, както следва: 
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Протокол №1/21.04.2015 година от дейността на комисия, назначена със Заповед № 59 / 09.04.2015 г. на Кмета 

на Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

провеждане на процедура чрез публична покана по ЗОП  с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА 

ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН 

Настоящият протокол е изготвен на 21.04.2015 г. 

 За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва: 

Председател: 

1. Стоян Стоянов Стоянов           (п)  

Юрист към Община Антон 

 

Членове:  

 

2. Николина Цветанова Михова      (п)  

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 

 

 

3. Анастасия Георгиева Лумбева     (п)   

Главен специалист „ГРАО“ към Община Антон 

 

 

4. Веселка Георгиева Цвяткова     (п)  

Младши специалист „Касиер местни приходи“ към Община Антон  

 

   

5. Иванка Николова Дюлгерова        (п)          

Гл. специалист”Строителство и кадастър” към Община Антон 

 

 

УТВЪРДИЛ:          (п)          

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

ЦОНКА ГЕШЕВА 

 


