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П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане, оценка и класиране на офертите на допуснатите участници 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 
ПО СМЕТОПЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ СЪДОВЕ ЗА 
СМЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ" 

В изпълнение на Заповед № РД-09-3#3/09.02.2015г. на кмета на Община Мъглиж, 
комисия в състав: 

Председател : 
Зорница Светославова Здравкова - правоспособен юрист, специалност „Право" 

Членове: 
1. Катерина Янкова Костова - изп. длъжността Мл. експерт „Еколог", 

специалност „Аграрна икономика"; 
2. Капка Иванова Бакалова - Икономист; 

Поради отсъствието на редовния член на комисията: Верослава Анатолиева 
Захариева - Икономист, специалност „Финансов Мениджмънт", същата бе заместена от 
Капка Иванова Бакалова определена като резервен член със № РД-09-3#3/09.02.2015г. на 
кмета на Община Мъглиж 

се събра на 16.04.2015 година от 12:00 часа, в заседателната зала на Община 
Мъглиж със задача отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници, 
извършване на комплексна оценка по утвърдената от Възложителя методика и 
извършване на класиране. 

Отварянето на цените се извърши публично при условията на чл.68, ал.З от ЗОП. 

На това публично заседание от работата на комисията присъства Пламен 
Атанасов - упълномощен представител на участника "Астон Сервиз" ООД 

Съгласно Протокол №2 от 09.04.2015г. до отваряне на ценовите предложения бе 
допуснат следният участник: 

- "Астон Сервиз" ООД 

Преди отваряне на ценовата оферта комисията съобщи резултатите от 
оценяването на офертата по показателите различни от цена, съобразно методиката за 
оценка на настоящата процедура на допуснатия участник. Комисията обяви оценките по 
Показател I. РАБОТНА ПРОГРАМА (Р) в това число: Подпоказател - Предлаган подход 
и стратегия за изпълнение на поръчката, Подпоказател - Анализ на основните рискове, 
които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугата и мерки за 
тяхното управление и Подпоказател - Опазване на околната среда по времена 
изпълнението на предмета на договора и Показател II. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ при нужда 
от подмяна на дефектирал съд за твърди битови отпадъци (CP). 
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След обявяване на изчислените, съобразно методиката оценки, Комисията 
пристъпи към отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на допуснатия участник, чиято 
оферта отговаря на изискванията на Възложителя и оповести предложените от него 
единични цени за изпълнение на поръчката. 

I. Ценова оферта на участник "Астон Сервиз" ООД: 

№ Дейност Мярка за ед.цена Единична цена в лв. без 
ДДС 

1 

Сметоизвозване на контейнер 1,1 мЗ 
тип „Бобър" от населените места в 
Община Мъглиж до депо или 
съоръжение за третиране 

Ед.цена на вдигане на 
един контейнер 

1,20 

2 

Сметоизвозване на кофа за смет 110 
л. от населените места в Община 
Мъглиж до депо или съоръжение за 
третиране 

Ед.цена на вдигане на 
една кофа 

0,26 

3 

Сметоизвозване на кофа за смет 240 
л. от населените места в Община 
Мъглиж до депо или съоръжение за 
третиране 

Ед.цена на вдигане на 
една кофа 

0,29 

4 
Почистване на БРО и сгурия, 
нерегламентирани сметища /цена за 
самосвал/ 

мсм 
210,60 

Комисията предложи на присъстващия представител на участника "Астон 
Сервиз" ООД да подпише ценовото предложение, но същият отказа да извърши тези 
действия. 

С това завърши публичното заседание на комисията по отваряне на ценовите 
предложения в обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО 
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ СЪДОВЕ ЗА СМЕТ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ" 

Комисията продължи своята работа при затворени врата. 

II. Комисията извърши проверка на съдържанието на Плик №3 на 
участника "Астон Сервиз" ООД за съответствие с изискванията на Възложителя и 
установи следното: 

Пликът на участникът съдържа следните документи: 

- „Ценова оферта" - Образец №10. 

Представената от участника „Ценова оферта" - Образец №10 отговаря на 
изискванията на Възложителя по съдържание и по форма. 

- Анализи и калкулации на предложените единични цени и машиносмени. 

Комисията направи проверка за числови и аритметични грешки и не установи 
такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение на 
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Щ Ц Щ Н А [Mĵ FXШР̂ ЗЖЖ ii —,—.—„— .... 

Площад "Трети март 32 
Телефони: Кмет 04321/33 01,23 34; Зам. Кмет 94321/33 10, 33 11; Секретар 
04321/33 05; Факс 04321/22 55; e-mail: ab magliziiffi mailbg ISO 14001, ISO 9001 

участника е съобразено с изискванията на Възложителя и закона и следва да се приема 
за валидно. 

III. Комисията, в закрито свое заседание, премина към анализ на наличието 
на предпоставките за прилагане на чл. 70 от ЗОП. 

Не е налице предпоставка за прилагане на чл.70 от ЗОП, тъй като е допуснат само 
един учасник до оценка и чл. 70 от ЗОП е неприложим. 

IV. Комисията премина към оценяване в съответствие с предварително 
обявените условия по показател "Предложена цена (ПЦ)" на допуснатата оферта. 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) 
До оценка по показателя Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които 

съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът 
предложил най - ниска цена за изпълнение на съответната дейност, получава 
максимален брой точки по съответния показател. Членовете на комисията оценяват 
представените в ценовото предложение от участниците единични цени за всяка от 
дейностите поотделно. 

(ПЦ) Показател за предложена от участника цена за изпълнение на 
обществената поръчка в лева без ДДС 

Максималната оценка по този показател е 100 точки 
Членовете на комисията оценяват представените в ценовото предложение от 

участниците единични цени за всяка от дейностите поотделно. 
Отделните единични видове дейности са с тежест както следва: 

№ Дейност Тежест 

1 
Сметоизвозване на контейнер 1,1 мЗ тип „Бобър" от населените 
места в Община Мъглиж до депо или съоръжение за третиране-
Ед.цена на вдигане на един контейнер 

50 

2 
Сметоизвозване на кофа за смет 110 л. от населените места в 
Община Мъглиж до депо или съоръжение за третиране -
Ед.цена на вдигане на една кофа 

20 

3 
Сметоизвозване на кофа за смет 240 л. от населените места в 
Община Мъглиж до депо или съоръжение за третиране -
Ед.цена на вдигане на една кофа 

25 

4 
Почистване на БРО и сгурия, нерегламентирани сметища /цена 
за самосвал/ - мсм 

5 

Оценка на предложените от участниците единични цени се извършва за всяка от 
дейностите поотделно. Най-ниската предложена цена за съответната дейност получава 
максималния брой точки, посочени по-горе. Точките по предложените от другите 
участници цени се изчисляват по формулата: 

Cn (Cmnii. X Х | ) 
С 

См„н. е стойността на най-ниската предложена единична цена за съответния вид 
дейност (без ДДС). 
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C е предложената единична цена за съответния вид дейност, която се оценява от 
съответното ценово предложение (без ДДС). 

Xj- посочените по-горе точки (тежест) за съответния вид дейност. 
Получените точки, като резултат от приложението на горната формула, се вземат 

предвид до втория знак след десетичната запетая, включително. 
Оценката на съответното ценово предложение се получава като сума от получените 

точки за единичните цени за всяка от дейностите: 

П ц = 1 с „ 

Максимален брой точки - 100 т. 

Комисията пристъпи към изчисляване на оценката 
Предложена цена (ПЦ) на Участник "Астон Сервиз" ООД. 

С, = (1,20 х 50)= 5От. 
1,20 

С2 = (0,26 х 20)= 2От. 
0,26 

С3 = (0,29 х 25)= 25m. 
0,29 

С4= (210,60x5)= 5т. 
210,60 

ПЦ =50+20+25+5= 100т. 

по показател 

V. Комисията премина към оценка на офертата на допуснатия до оценка 
участник по методиката за определяне на комплексната оценка на офертите 

„Комплексната оценка" се определя на база следните показатели: 

Показател - П 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. точки 

Относителна 
тежест е КО 

1. Работна програма - Р 100 50 % 
2. Срок за реакция - CP 100 10 % 
3. Предлагана цена - ПЦ 100 40 % 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 
тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

КО = Рх 50% + CPх 10 % + ПЦх 40 % 

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексна оценка "КО"на 

Участник "Астон Сервиз" ООД 
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съгласно Протоколите на Комисията, резултатът от оценяването на офертата по 
посочените показатели е следният: 

Показатели за оценка, различни от цена Резултат от оценяването 

I. РАБОТНА П Р О Г Р А М А (Р) в това число: 100т. в това число: 

-Подпоказател - Предлаган подход и стратегия за 
изпълнение на поръчката 50т. 

-Подпоказател - Анализ на основните рискове, които 
могат да доведат до забавяне или некачествено 
изпълнение на услугата и мерки за тяхното управление 

45т. 

-Подпоказател - Опазване на околната среда по времена 
изпълнението на предмета на договора 5т. 

II. СРОК ЗА Р Е А К Ц И Я при нужда от подмяна на 
дефектирал съд за твърди битови отпадъци (CP) 

1 ООт. 

III. Предлагана цена - П Ц ЮОт. 

К О - 100 х 50% + ЮОх 10 % + 100 х 40 %=100т. 

Комисията класира единствения допуснат участник по следния начин: 

> 1-во място - Участник "Астон Сервиз" О О Д - с комплексна оценка -
100т. 

Комисията приключи своята работа на 21.04.2015г. по разглеждане, оценка и 
класиране на офертите постъпили в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „ П Р Е Д О С Т А В Я Н Е НА У С Л У Г И П О С М Е Т О И З В О З В А Н Е НА 
Т В Ъ Р Д И БИТОВИ О Т П А Д Ъ Ц И ОТ С Ъ Д ОВЕ ЗА С М Е Т Н А Т Е Р И Т О Р И Я Т А НА 
О Б Щ И Н А МЪГЛИЖ", като предава на Възложителя протоколите, заедно с цялата 
документация на 21.04.2015г. в 16:00 часа. 

Комисия в състав: 

Председател : 

Зорница Светославова Здравкова -

Членове: 
1. Катерина Янкова Костова • 

2. Капка Иванова Бакалова - Икономист 
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