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П Р О Т О К О Л № 2 

за отваряне и разглеждане на допълнително представените документи към 
Плик №1 «Документи за подбор» за съответствие с критериите за подбор поставени 
от Възложителя, оценка и класиране на офертите на участниците в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
УСЛУГИ ПО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ 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. Верослава Анатолиева Захариева - Икономист, специалност „Финансов 

Мениджмънт" ; 

се събра на 25.03.2015г. година от 10:00 часа, в заседателната зала на Община 
Мъглиж и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, 
относно съответствието на участниците с критериите за подбор поставени от 
Възложителя и преглед на документите, съдържащи се в Плик 2 на допуснатите 
участници. 

I. Обща информация 

На 16.03.2015 г. на основание чл.68, ал.8 от ЗОП комисията публикува Протокол 
№1 от I 1.03.2015г. и в същия ден изпрати протокола на всички участници в 
процедурата: 

1. "IIEO - ТИТАН" ООД; 

2. "Астон Сервиз" ООД; 

и съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП с Протокол №1 от 11.03.2015г., Комисията изиска 
писмено от участника "Астон Сервиз" ООД в срок от 5 работни дни от получаване на 
Протокол №1 от 11.03.2015г. да представи допълнителни документи. 

С оглед констатациите на комисията и взетите решения, отразени в Протокол № 1 
от 11.03.20151 след изтичане на срока по чл.68, ал.9 от ЗОП, комисията се събра да 
разгледа на основание чл.68, ал.Ю от ЗОП допълнително представените документи от 
участника по реда на чл.68, ал.9 от ЗОП, относно съответствието на участника с 
критериите за подбор, поставени от възложителя и другите условия на процедурата. 

Председателят на комисията прие от деловодителя представените от участниците 
документи в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ 
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ОТПАДЪЦИ ОТ СЪДОВЕ ЗА СМЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
М Ъ Г Л И Ж " , открита с Решение №РД-09-3 от 06.01.2015 г. на кмета на Община 
Мъглиж и публикувано обявление в РОП на АОП под № 641049 от 07.01.2015 г. 

Комисията констатира, че в деловодството са постъпили допълнително 
документи от единствения участник на когото са изискани: 

-"Астон Сервиз" ООД с вх. №РД-09-3#6/20.03.2015; 

II. Резултати от работата на комисията: 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 
документи, изискани с Протокол №1 от 11.03.2015г. и установи, че единствения 
участник, от който са изискани допълнителни документи е спазил срока по чл.68, ал. 9 
от ЗОП за представяне на същите. 

Комисията отвори плика с представените от "Астон Сервиз" ООД документи. 
Комисията прегледа всички допълнително представени документи към Плик №1 на 
участника, и установи, че с тях той отстранява несъответствията, установени с 
Протокол № 1. Така в офертата на участника след провеждане на процедурата по чл. 68, 
ал. 7 - ал. 9 от ЗОП, комисията не констатира липсващи документи, документи 
удостоверяващи несъответствие с критериите за подбор, както и други несъответствия с 
условията на процедурата и единодушно взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 : 

В резултат на горе изложените факти и мотиви да допусне участника "Астон 
Сервиз" ООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

След проверка на съответствието на представените документи в Плик №1 на 
участниците, както и на допълнително изисканите и представени документи на 
основание чл.68, ал.8 от ЗОП и с оглед направените констатаци на комисията, отразени 
в Протокол № 1 от 11.03.2015г. и в настоящия протокол, комисията допуска офертите 
до следващ етап в процедурата - разглеждане на документите в Плик №2 на 
участниците: 

1. "НЕО -ТИТАН" ООД; 

2. "Астон Сервиз" ООД; 

III. Разглеждане на съдържанието на документите, съдържащи се в плик 
№2 „Предложение за изпълнение на поръчката" 

Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на документите, 
съдържащи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" на всички 
допуснати участници, по реда на постъпването им в деловодството на Община 
Мъглиж. 

Съгласно изискванията на Възложителя, поставени в т.6.2.2. "Предложение за 
изпълнение на поръчката" - ПЛИК №2 от Документацията за участие в процедурата, в 
Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката следва да съдържа Образец 
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№9 „Предложение за изпълнение на поръчката" и Работна програма, неразделна 
част от него. 

"Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника следва да бъде 
изготвено по Образец М>9 „Предложение за изпълнение на поръчката" от настоящата 
документация при съблюдаване на изискванията в техническата спецификация, изискванията 
към офертата, условията за изпълнение на поръчката и методиката за оценка на офертите. 

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №9 на участникът следва да 
съдържа предложение относно Срок за реащия при нужда от подмяна на дефектирал съд за 
ТБО, посочен в календарни дни. 

Работна програма - (същата следва да бъде изготвена в пълно съответствие с 
техническите спецификации, методиката за оценка и условията на процедурата) 

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или 
представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, 
той ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. 

Ако Предложението за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна 
програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на 
техническата спецификация и методиката за оценка, офертата на същия се отстранява 
от по-иантатъшно участие, като не отговарящ на това предварително обявено условие. 

Ако в техническото предложение и Работната програма към него участникът е 
допуснал вътрешно противоречие касаещо последвателността и взаимообвързаността на 
предлаганите дейности по сметоизвозване и дезинфекция на съдове, както и други 
противоречия свързани с предложението за изпълнение на поръчката участникът се 
отстранява от процедурата. 

Участник, който не представи Предложение за изпълнение на поръчката или то не 
отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата 
по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП. " 

На първо място комисията направи преглед на документите, относно 
тяхната наличност и установи, че всички допуснати участници в процедурата са 
представили всички изискуеми от възложителя документи посочени в раздел 6.2.2 
"Предложение за изпълнение на поръчката" - Плик №2 от Документацията за участие и 
обявлението на обществената поръчка." 

От извършената проверка за всеки един от участниците в процедурата 
комисията констатира, следното: 

1. Относно констатациите по Плик №2 на участник №1 - "НЕО - ТИТАН" 
О О Д 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи по т.6.2.2 
на Документацията за участие, а именно: Образец №9 „Предложение за изпълнение 
на поръчката" и Работна програма, неразделна част от него. 

- Относно „Предложение за изпълнение на поръчката" -Образец №9: 

В „Предложение за изпълнение на поръчката" -Образец №9, участникът -
"НЕО - ТИТАН " ООД е направил следното предложение: 

« Предложен е срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за 
твърди битови отпадъци в рамките на 1 (един) календарен ден. 

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката" -
Образец №9 отговаря на изискванията на Възложителя по съдържание и по форма. 
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- Относно представената от участника Работна програма 

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по 
отношение на съдържанието на документа следното: 

Участникът „НЕО -ТИТАН" ООД е представил работна програма, организирана 
в три раздела, както следва - I. Предлаган подход и стратегия за изпълнение на 
поръчката, II. Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или 
некачествено изпълнение на услугата и мерки за тяхното управление и III. Опазване на 
околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. 

1. В първият раздел, „Предлаган подход и стратегия за изпълнение на 
поръчката", участникът на първо място предлага план за организация на работата за 
дейността „Сметоизвозване". Изброени са видовете отпадъци, който ще бъдат извозвани 
до депото за отпадъци, а именно: 

Битови отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти; 
Градински отпадъци, генерирани от жилищните имоти; 
Сгурия от битово отопление на населението през зимния сезон; 
Битови отпадъци, които се получават в резултат на жизнена дейност на 

хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради; 
Други отпадъци - оставени в непосредствена близост до съдовете, 

градински отпадъция, сгурия; 
Едрогабаритни неспецифични отпадъци. 

Участникът декларира, че има готовност да осигури ефективна организация за 
сметоизвозване, в границите, определени със заповед на Кмета на Община Мъглиж. 
Организацията ще се осъществи чрез осигуряване на необходим вид и брой съдове за 
твърди битови отпадъци, както и обезпечаване на необходимата периодичност на 
обслужване и извозване, използване на подходяща по вид и брой сметоизвозна техника, 
с цел постигане на ефективно сметоизвозване, осигуряване на организирано 
сметоизвозване в населените места на територията на Община Мъглиж. 

На следващо място, участникът изброява мероприятията, които ще проведе за 
гарантиране на санитарно-хигиенните условия и за недопускане задържане на смет в 
съдовете с цел предотвратяване развитието на биопроцеси в тях и увреждане на 
жизнената среда: 

Измиване и дезинфекция на съдовете минимум 2 пъти годишно с цел 
премахване на неприятни миризми и опасността от развитие на болестотворни 
организми и бактерии; 

Поддържане на съдовете в изправност и добър външен вид за 
предотвратяване на разнасянето на отпадъци при вятър, от животни, при 
транспортиране и др. 

Мониторинг на степента на запълване на съдовете за ТБО с цел в края на 
работния ден да няма препълнени съдове, 

Почистване на площадките около съдовете; 

Съдовете за битови отпадъци ще отговарят на изискванията на БДС и санитарно-
хигиенните условия - ще бъдат със затварящи се капаци, ще са изработени от материал 
отговарящ на здравина и устойчивост, ще се маркират и обозначават с надписи „не пали 
огън". Участникът подробно разписва задълженията, които поема по извършване на 
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дейностите по сметосъбиране, вкл. тези на обслужващия персонал, като посочва, е ще 
има готовност за мобилизиране на хора и техника за осигуряване на услугата по 
извозване на ТБО 24 часа в денонощието, всеки ден в годината, в случаите, които според 
възложителя са спешни. Планът за организация на работата съдържа и подробно 
описание на работното време в часове, като е разгледан и въпросът за извършване на 
услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на официални празници и обществени 
прояви, състоящи се в общината. Разписани са организацията за паркиране и 
безопасност на движението, както и мониторинг и контрол, с цел качествено изпълнение 
на дейностите по сметоизвозване. 

На второ място е разгледан въпроса за техниката, материалите и човешките 
ресурси, които ще бъдат използвани за постигане на количествените и качествените 
изисквания за дейността „Сметоизвозване". При необходимост от доставка и подмяна на 
съдове, участникът ще съгласува действията си и местоположението им с Община 
Мъглиж. В табличен вид са представени вид, брой и характеристика на техниката, която 
ще бъде използвана, а именно - сметоизвозващ автомобил - 3 броя, специализиран 
автомобил самосвал - 1 брой, специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на 
съдовете за отпадъци - 1 брой, кофа - 200 броя, контейнер тип „Бобър" - 70 броя. 
Квалифицираният персонал, който ще бъде осигурен от участника е следният -
шофьори - 2 броя, сметосъбирач- 4 броя, общи работници - 2 броя, шофьор по 
специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на съдовете за ТБО тип „Бобър" и 
тип кофа - 1 брой, шофьор на самосвал - 1 брой. Всеки водач ще бъде оборудван с 
подходящ уреди за комуникация, а всяко транспортно средство ще бъде оборудвано с 
метла и лопата за почистване на отпадъците, които може да се разпилеят при 
почистване, събиране и извозване. Транспортните средства ще отговарят на всички 
законови изисквания. 

На трето място са представени организационни графици за изпълнение на 
обществената поръчка, включващи брой и разпределение на съдовете в селищата от 
община Мъглиж -участникът е представил схемата включена в т.2.1 от Техническата 
спецификация за изпълнение на обществената поръчка. Таблица 2 - графици за 
сметоизвозване с описание на услугите, които ще се изпълняват и периодичността им в 
различните населени места на територията на община Мъглиж, а именно: 

гр. Мъглиж и с. Ягода - 2 пъти седмично - понеделник и петък; 
села Тулови, Дъбово, Ветрен, Юлиево, Зимница и Завод 4 Арсенал - 1 път 

седмично - вторник; 
села Шаново, Сливито, Селце - 1 път на две седмици - всеки четвъртък от 

втората и четвъртата седмица на месеца 
села Радунци и Яворовец - 1 път на четири седмици - сряда на всяка 

четвърта седмица от месеца; 

В таблицата обаче не се съдържа информация за разпределението на 
техническите средства и на човешкия ресурс. 

В отделна таблица е представен график за измиване и дезинфекция на съдовете 
за битови отпадъци, като в нея са посочени две дати за извършването им в тази таблица 
също не е представена информация за разпределението на техническите средства и на 
човешкия ресурс. 

Предлаганият подход и стратегия за изпълнение на поръчката, завършва с 
организиране на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно действащото 
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законодателство. За осигуряване на безопасни условия на труд, участникът дефинира 
своя политика, като съблюдава следните приоритети: 

- да съответства на естеството и размера на рисковете за здравето и безопасността 
при работа; 

- да включва ангажимент за непрекъснато подобрявне; 

- да включва ангажимент за съответствие с действащото законодателствео; 

- да бъде огласена пред всички служители, с цел осъзнаване на задълженията по 
безопасност и здраве; 

- да е на разположение на на заинтересованите лица; 

- да се актуализира периодично, за да е адекватна и подходяща за организацията; 

Участникът определя организационни цели и приоритетно ги подрежда от по-
ниско, към по-високо ниво на здраве и безопасност. Съгласно действащата нормативна 
уредба, назначаването на служители, ще се извършва чрез конкурс или събеседване. 
Участникът предвижда провеждане на обучения за осигуряване и развиване на общото 
квалификационно ниво на човешките ресурси. Видовете обучения, които ще се 
провеждат са следните: 

- встъпително обучение - извършва се на всеки новопостъпил работник или 
служител; 

- обучение за действие при пожари и аварии - плановете за действие при пожари 
и аварии, както и плановете за евакуация се проиграват не по-рядко от един път на 
година; 

- обучения по поддържане и повишаване на квалификацията; 

- обучения по здравето и безопасността; 

2. В анализа на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или 
некачествено изпълнение на услугата и мерки за тяхното управление, участникът е 
приложил обща схема за цялостната програма за управление на рисковете, която 
включва осигуряване на входяща информация, определяне на факторите на влияние, 
идентификация на рисковете, анализ на чувствителността, качествен и количествен 
анализ. Участникът посочва, че освен фактическо откриване на рисковете, следва да се 
изготвят и стратегии за избягването им. За целта е създаден списък на възможните 
рискове,а именно: 

Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица 
невъзможността за изпълнение на поръчката съобразно утвърдения грфик, в т.ч. -
трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси, трудности от 
атмосферни влияния и неподходящи метерологични условия, други времеви рискове; 

Рискове свързани с промяна на план сметката за съответната година, 
водещи до промяна в организацията на изпълнение; 

Рискове свързани с промяна в законодателството; 
Рискове свързани с опазване на околната среда; 

Представена е таблица посветена на рисковете, съдържаща графи „Видове 
рискове", „Описание на видовете рискове", „Обхват и степен на въздействие на риска 
върху изпълнението на обществената поръчка", „Мерки за недопускане/ 
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предотвратяване на риска" и „Мерки за преодоляване на последиците при възникване на 
риска". В приложената таблица е разгледан и описан поотделно всеки един от 
идентифицираните от Възложителя рискове. 

3. В последната част - Опазване на околната среда по време на изпълнението 
на предмета на договора, участникът по посочва, че притежава сертификат за 
управление на околната среда ISO 14001:2004, посочва елементите на стандарта и 
заявява, че чрез него доказва и демонстрира своята ангажираност и отговорност за 
опазване на околната среда и човешкото здраве. Участникът дефинира основни понятия, 
свързани с опазването на околната среда. 

На следващо място, участникът посочва методи за прилагане и функциониране на 
системата за управление на околната среда, предвидена при изпълнение на дейностите 
на обществената поръчка, ресурси, роли, отговорности и пълномощия. Участникът 
осигурява необходимите ресурси, определя ролите, отговорностите и пълномощията за 
правилно внедряване и прилагане в действие и непрестанно подобрение на системата за 
управление на околната среда на организацията, те включват: 

Човешки ресурси, 
Специфични роли, 
Технологии, 
Финансови ресурси, 

Дейностите и политиките, насочени към опазване на околната среда, имат за цел: 
да намалят отрицателните въздействие върху околната среда от извършените дейности 
по обществената поръчка и минимизиране на отпадъците в резултат на тези работни 
мероприятия, да гарантират, че работните дейности не застрашават здравето на 
работниците и населението и не нарушават баланса на екосистемите, да спазват всички 
приложими правилници и закони за околната среда и изискванията определени в 
Решение 27-ПР/2009 на МОСВ, да създават и поддържат подходящ контрол, да 
гарантират, че всеки служител разбира своята отговорност по опазване на околната 
среда и я спазва в хода на своята работа. 

Аспекти и въздействие на околната среда - елементите, които могат да 
въздействат отрицателно на околната среда, в резултат на дейностите на участника са 
следните - опазване качеството на въздуха от прах, дим, изгорели газове, защита на 
водите, намаляване на шума, намаляване на нивата на вибрациите, намаляване на 
отпадъците от извършваните дейности - битово и масово разпространени отпадъци, 
растителни отпадъци от дейностите по озеленяване, обработени масла, полихлорирани 
бифенили, петролни продукти; опазване на почвите, опазване на флората и фауната; 

Идентификация и управление на въздействието. НЕО-ТИТАН ООД, посочва 
процедури за управление, които ще бъдат спазвани за да се сведе до минимум 
негативното въздействие и при възможност да се предотвратят последиците от риска за 
околната среда, както следва: 

С цел опазване на атмосферния въздух, участникът ще извърши 
цялостна превантивна планирана поддръжка и ремонт на машините, ще спазва 
разпоредбите на РИОСВ за намаляване на газовете и спиране на работа, ще представя 
данни за поддръжка и ремонт на транспортните средства, ще покрива своевременно 
всички струпани материали и товарни автомобили, ще депозира материали, които 
произвеждат прах в затворени системи или зони, защитени от вятър, ще намали 
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емисиите на прах, чрез превантивни пръскания на отсечките, ще транспортира 
материали, които генерират прах в затворени контейнери или закрити камиони; 

С цел опазване на водите, участникът ще има грижата да контролира, че 
остатъците мръсотия, химикали и цимент, няма да бъдат изхвърлени в райони в близост 
до водоизточници, да използва специални пречиствателни съоръжения за 
предотврятяване изливането на замърсени води на земята, отвеждане на отходни води от 
собсвени офиси и санитарни възли в канализационната мрежа, измиване на техниката на 
площадки с каломаслоуловители, да изготви план за предотвратяване на пропуски и 
разливи на места в дренажна система и водоснабдителна зона, да запази всички опасни 
материали по подхощ начин в затворени и защитени зони, да се увеи, че оборудването за 
предотврятяване на изтичане ще бъдат на разположение в случай на случайна загуба, да 
създаде условия за ремонт и обслужване на използаванта техника. 

С цел намаляване на шума, участникът трябва да предприеми нужните 
мерки за да гарантира, че работата, извършвана от дружеството не причинява твърде 
силни шумове, периодично да контролира нивото на шум, причинен от дейностите по 
изпълнени на обществената поръчка, като не допуска наивото на шум да достига 
максимално разрешени стойности, да извърши основните замервания преди да започнат 
работните действия; 

С цел управление на отпадъците от извършваните дейности, 
абсолютно се забрабява паленето на всякакъв род отпадъци, инерни отпадъци ще бъдат 
депониране извън защитени зони и територии, недопускане смесването на почви и 
материали, използвани в озеленяването, за опасни отпадъци са написани конкретни 
процедури за обработка, транспортиране и унищожаване по отношение на опасни 
отпадъци, съхраняването на отпадъците се извършва по такъв начин, че да се 
предотвратят разливи, смесване с други материали, замърсяване с почвата, използвните 
масла и маслени материали, използвани за поддръжка и ремонт на машините, се 
поддържат в херметически затворени контейнери и се съхраняват поотделно, в зоната за 
складитене, както и на депото се забранява достъпа на външни и неоторизирани лица; 

С цел опазване на земи и почви - транспортните средства и 
оборудването на участника ще отговаря на стандартите за емисия, ще се извърптат 
периодични проверки и ще се вземат оздравителни мерки, техниката на изпълнителя ще 
бъде покрита и натоварена с достатъчно свободно място в кароцерията, за да се 
предотврати изсиването, ще бъде уреден начин за снабдяване с вода, при необходимост 
за контролиране замърсяването на въздуха, прах и отломки; 

С цел опазване на флората и фауната - участникът ще проведе 
специален инструктаж на служителите за опазване на околната среда, растителния и 
животинския свят, няма да се допуска увреждане или унищожаване на места за 
размножаване, почивка и струпване по време на миграция; Предвижда се изготвяне, 
съгласуване и приемане на проект за възстановяване на нарушените терени, ще се 
контролира и следи за изхвърляне на химически вещества върху тревната покривка и 
пътищата, ще се контролира изхвърлянето на битови отпадъци, които могат да доведат 
до отравяне на почвите, растителния и животинския свят, ще се контролира разливането 
на горива и смазочни материали от техниката, ще се спазват правилата за 
противопожарна безопасност. В табличен вид са представени видовете диви бозайници 
и птици, населяващи територията на община Мъглиж, изброени са възможните 
конфликтни точки. 

Управление на опасни и лесно запалими вещества - депозитите на 
запалими материали ще се разполагат в изолиран район, служителите ще са добре 
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обучени и информирани за начина на съхранение на и събиране на такива отпадъци, 
смазочни масла и маслени течности, използвани за поддръжка на машините ще се 
складират в херметически затворени контейнери или ще се съхраняват в специални 
сглобяеми конструкции, които могат да бъдат и открити. 

Правни и други изисквания - включва компетентност, обучение и 
осведоменост. Ще се извършва обучение на всички служители и работници за опазване 
на околната среда когато се назначават, когато се преместват на обекта, след 
въвеждането на ново оборудване и нови технологии за извършване на работните 
дейности; Комуникация - участникът ще изготви процедури за управление на 
комуникациите с влияние върху управлението на околната среда. Всички комуникации 
се регистрират и архивират своевременно; Документация - Участникът ще изготвя и 
разпространява информация, процедури и насоки за управление на околната среда в 
следните документи: инструкция на Системата за управление на околната среда, 
процедури, инструкции, регистрирани документи и формуляри; Ще се осъществява 
контрол на документите и контрол на операциите 

Готовност и реагиране при извънредни операции - във извънредни 
ситуации, свързани с околната среда, участника ще предприема специифични мерки за 
извънредните и аварийни ситуации, посочени в специални инструкции, разпространени 
на всички служители. В случай на извънредни аварийни ситуации, всички строителни 
дейности временно ще се прекратяват. 

Проверка и оценка на спазването на предписанията - участникът ще 
прилага система за непрекъснат мониторинг по отношение на политиката за околната 
среда, общите и основни цели, ефективността на процедурите и инструкциите на 
системата за управление на околната среда; 

Несъответствия, коригиращи и превантивни действия - ще се 
провежда постоянен мониторинг на дейностите, които имат значително въздействие 
върху околната среда, който включва възможността за записване на тези ситуации, 
които несъответстват на изискванията, определени в този план за околната среда. 
Превантивните мерки се задействат в рамките на система за отстраняване на причините 
за потенциални несъответствия след резултатите от вътрешните одити, регистрации по 
околната среда, вътрешни и външни сигнали и др. 

Вътрешен одит - Участникът следи за изпълнението на процедурите за 
управление на околната среда, чрез провеждане на одити на системата. Целите на одита 
на системата са да определи дали изготвените процедури съответстват или не на всичко 
планирано в съответствие с ISO 14001:2004, да провери дали процедурите са правилно 
приложени, да провери ефективността на процедури в съответствие с насоките на 
политиката за околната среда и целите за минимизиране на въздействието на околната 
среда на участника при изпълнението на договорените дейности. Одити ще се 
извършват веднъж годишно от квалифицирани и безпристрастни одитори, които не са 
пряко свързани с изпълнението на процесите. 

С това завърши работната програма на участника. 

След направен обстоен преглед и анализ от страна на комисията и видно от 
направеното по-горе кратко описание на предложението на участника комисията 
установи,следното: 

Участникът е представил Работна програма, съгласно изискванията на 
Възложителя. Работната програма представена от участника по своето съдържание 
и обхват не отговаря на изискванията на техническата спецификация, методиката 
за оценка на офертите и изискванията на възложителя. Участникът не е спазил 
минималното, определено от Възложителя съдържание на работната програма, 
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регламентирано в указанията за участие в раздел „Технически спецификации". От 
разработката на участника липсват следните определени като задължителни 
елементи, а именно: 

1. Относно частта: Предлаган подход и стратегия за изпълнение на 
поръчката: 

Липсва посочване на мерки за управление на зелените биоразградими 
отпадъци. Това е съществен елемент, част от изискуемото минимално съдържание на 
Работната програма, съгласно изискванията на Възложителя. Участникът не се е 
ръководил от това изискване и никъде в разработката си не е посочил конкретни мерки 
за управление на зелените биоразградими отпадъци. Горната липса, сама по себе си, 
представлява несъответствие с изискванията на Възложителя и същата се явява 
императивна предпоставка за Комисията да предложи участника за отстраняване 
от участие. 

Съгласно изискванията на Възложителя „Участникът следва да представи 
график на обслужване на съдовете - по населени места (приложеният график 
следва да показва последователността и честотата на извършване на дейностите 
по сметоизвозване за всяко едно отделно населено място, съгласно техническите 
спецификации, разпределението на специализираната техника, която участникът 
ще използва по повод на поръчката, както и разпределението на човешкия ресурс 
ангажиран в изпълнението й, графикът следва да показва и честотата на 
измиване и дезинфекция на съдовете за смет и специализираната техника). 
Приложения график следва да бъде изготвен в съответствие с техническите 
спецификации, методиката за оценка и указанията на процедурата. Същия следва 
да съответства на описания от участника подход за изпълнение на поръчката. 
При наличие на противоречие между приложения от участника график на 
обслужване на съдовете - по населени места и предложения от участника подход 
за изпълнение на поръчката, участникът ще бъде отстранен от участие в 
процедурата." Участникът в своята обяснителна записка в т. 1.3. Организационни 
графици за изпълнение на обществената поръчка на стр. 9, 10 и стр.11 е представил на 
първо място карта на Община Мъглиж с обозначен маршрут, като е посочил, че 
обслужването на съдовете за ТБО на територията на общината ще се извършва с честота 
и периодичност, определени в ежегодно издавана заповед на кмета на Община Мъглиж, 
след което е посочил броя и вида на съдовете за събиране на ТБО, като е преповторил 
таблицата съдържаща се на стр.З от Техническите спецификации. На стр. 11 е 
поместена: 

Таблица 2, озаглавена „Графици за сметоизвозване" съдържаща следното : 

№ Описание на услугите, които ще 
се изпълняват 

График на 
изпълнение на 

поръчката 

Забележка 

1 Сметоизвозване от гр. Мъглиж и с. 
Ягода 

2 пъти седмично -
понеделник и петък 

1 път седмично 
централна градска 
част - сряда 

2 Сметоизвозване от села Тулови, 
Дъбово, Ветрен, Юлиево, Зимница 

1 път седмично -
вторник 
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и Завод 4 Арсенал 
3 Сметоизвозване от села Шаново, 

Сливито, Селце 
1 път на две 
седмици - всеки 
четвъртък от 
втората и 
четвъртата седмица 
на месеца 

4 Сметоизвозване от села Радунци и 
Яворовец 

1 път на четири 
седмици - сряда на 
всяка четвърта 
седмица от месеца; 

Таблица 3, озаглавена ..График за измиване и дезинфекция на съдовете", 
съдържащ следното 

№ Период в който се извършва измиването и дезинфекцията на съдовете за 
битови отпадъци 

1 30 април 
2 ЗОсептември 

Видно от представеното от участника, същият е приложил два отделни 
графика за сметоизвозване и за деизфекцията, като в същите обаче липсват следните 
определени като задължителни елементи на графика: разпределението на 
специализираната техника, която участникът ще използва по повод на поръчката, 
както и разпределението на човешкия ресурс ангажиран в изпълнението й. 
Комисията приема, че в представените от участника графици - Таблица 2 и Таблица 3 
изцяло липсва тази изискуема от Възложителя информация. От указанията в 
техническата спецификация, може да се направи безспорният извод, че от участника се 
очаква да представи Работна програма с конкретно изискуемо съдържание и линеен 
времеви график с конкретно изискуемо съдържание. Посочените по-горе изисквания са 
заложени от Възложителя, с цел обвързаност на представения от всеки един участник 
график (в случая графици) със самата Работна програма и в частност с предлагания 
подход за изпълнение на съответния участник, като графикът следва да отразява 
описаното в тази част от работната програма по отношение на последователността и 
честотата на извършване на дейностите по сметоизвозване за всяко едно отделно 
населено място, съгласно техническите спецификации, разпределението на 
специализираната техника, която участникът ще използва по повод на поръчката, 
както и разпределението на човешкия ресурс ангажиран в изпълнението й. Тази 
информация изцяло липсва от предствените от участника графици. Ето защо 
комисията счита, че Работната програма и Графика за обслужване на съдовете 
имат самостоятелно значение за офертата на участника, както и самостоятелни 
изисквания към всеки един от тях. Тези разсъждения на комисията се подкрепят и 
от вписаното в Техническата спецификация, а именно: "Приложеният график 
следва да бъде изготвен в съответствие с техническите спецификации, 
методиката за оценка и указанията на процедурата. Същия следва да съответства 
ua описания от участника подход за изпълнение на поръчката. При наличие на 
противоречие между приложения от участника график на обслужване на съдовете 
- по населени места и предложения от участника подход за изпълнение на 
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поръчката, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата." 
Откритата липса в приложения от участника график представлява несъответствие 
с изискванията на Възложителя и сама по себе си се явява императивна 
предпоставка за Комисията да предложи участника за отстраняване от участие. 

2. Относно частта посветена на риска. 

Участник в своята Работна програма е включил част посветена на риска, 
съгласно изискванията на Възложителя. Същата обаче по съдържание и обхват не 
отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно изискванията на възложителя 
предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове: 1 .Разгледани аспекти и сфери 
на влияние на риска: 2. Мерки за недопускане проявлението на риска; 3. Мерки за 
преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

Участникът е представил таблица посветена на рисковете, съдържаща графи 
„Видове рискове", „Описание на видовете рискове", „Обхват и степен на въздействие на 
риска върху изпълнението на обществената поръчка", „Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска" и „Мерки за преодоляване на последиците при възникване на 
риска". В приложената таблица е разгледан и описан поотделно всеки един от 
идентифицираните от Възложителя рискове. 

Комисията следва да отбележи, че участникът за всеки един от 
идентифицираните от Възложителя рискове вместо определеният като задължителен 
елемент „1 .Разгледани аспекти и сфери на влияние на риска" е включил в анализа си 
„Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка" за всеки един риск, като в тази графа за всеки един идентифициран риск е 
анализирал вероятността за възникване на риска с обозначаване на степени (висока, 
ниска, средна) и посочване, че обхвата на въздействието на риска оказва влияние върху 
целия договор и степента на въздействие (висока, средна и ниска) без да са дадени 
определения какво се разбира под „висока", „средна" или „ниска". 

Комисията следва да отбележи, че посочените вероятност, обхват и степен на 
въздействие като цяло представляват оценката на конкретния риск, което се подкрепя и 
от посочените степени, а именно: висока, средна и ниска. Комисията единодушно счита, 
че изискването на възложителя е за всеки един риск да се разгледат аспекти и сфери на 
влияние на риска, което е различно от посоченото от участника. Аспектът на риска би 
следвало да представи какви са проявленията на самия риск (в какво се изразява), а 
сферите на влияние на риска върху какво оказва влияние същия, до какво води. Дори и 
да приеме, че участникът с посоченото обхват и степен на въздействие на риска е 
посочил сфери на влияние на риска, то комисията по никакъв начин не може да изведе 
„разгледани аспекти" на риска. Комисията счита, че участникът не е този задължително 
изискуем елемент, като същият липсва за всеки един от разгледаните рискове. Като тази 
липса не може да бъде санирана, представлява несъответствие с изискванията на 
възложителя и се явява императивна предпоставка за комисията да предложи 
участникът за отстраняване. 

В резултат на гореизложените факти и мотиви комисията единодушно взе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е №2: 
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На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП да предложи за отстраняване от 
участие „НЕО - Т И Т А Н " ООД 

2. Относно констатациите по Плик №2 на участник №1 - "Астон Сервиз" 
ООД 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи по т.6.2.2 
от Документацията за участие, а именно: Образец №9 „Предложение за изпълнение 
на поръчката" и Работна програма, неразделна част от него. 

- Относно „Предложение за изпълнение на поръчката" -Образец №9: 

В „Предложение за изпълнение на поръчката" -Образец №9, участникът -
"Астон Сервиз" ООД е направил следното предложение: 

• Предложен е срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за 
твърди битови отпадъци в рамките на 0,125 (нула цяло сто двадесет и пет) календарни 
дни. 

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката" -
Образец №9 отговаря на изискванията на Възложителя по съдържание и по форма. 

- Относно представената от участника Работна програма 

Комисията разгледа детайлно Работна програма на участника и установи по 
отношение на съдържанието на документа следното: 

I. Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката 
1. Обща информация 
В тази точка са посочени дейностите, които включва поръчката с предмет 

„Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за 
смет на територията на община Мъглиж". Това са: дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, поддръжка, измиване и дезинфекция на съдове за отпадъци на 
територията на 13-те населени места на територията на община Мъглиж. В табличен 
вид е представено разстоянието от депото за отпадъци до населените места. 

1.1. Изисквания към съдовете за битови отпадъци (БО) 
В табличен вид е представено разпределение на контейнери тип „Бобър", тип 

„Мева" и кофи тип „ PVC" в съответните населени места в съответствие с Техническите 
спецификации. Като след това участникът описва броя и вида на съдовете, които ще 
достави за негова сметка в изпълнение на поръчката. Представени са нагледни 
изображения на различните типове контейнери и кофи за смет и са посочени техните 
характеристики. Включена е таблица показваща честотата на обслужване на отделните 
видове съдове в отделните населени места. 

1.2. Технологични операции по събиране и транспортиране на твърди битови 
отпадъци от специализираните съдове - посочени са основните технологични операции, 
както следва: изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил, закачане, изсипване 
и откачане на съдовете от автомобила, връщане на съдовете до старото място, 
почистване на района около съдовете при товаро-разтоварителните работи; почистване 
на площадките около съда от разпилеите битови отпадъци. Описано е и какво няма да се 
допуска при изпълнение на поръчката. 

1.3. Експлоатация, ремонт и почистване на контейнерите и кофите за отпадъци 
- тук е отделено внимание на дейностите във връзка с гарантиране на санитарно-
хигиенните условия 

1.4. Изисквания към материално-техническата база - Участникът ще 
осъществява поддръжка, ремонт, и очистване на транспортните средства, като 
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подсигури помещения, които са добре оборудвани. Посочено е, че с оглед изпълнение 
на поръчката е предвиден наличен резерв транспортни средства и минимум 1% от броя 
и вида на контейнерите, разположени на територията на община Мъглиж 

2. Описание на предложения от участника подход за изпълнение на 
поръчката 

А. Начален етап (подготвителни дейности) - посочено е, че в етапа се включват: 

- организиране и провеждане на първоначална среща между ръководството на общината 
и управителите на дружеството, на която среща ще трябва да се сключи договора за 
изпълнение на поръчката, определяне и утвърждаване на местата, където ще се 
разположат съдовете на ТБО, съгласуване и приемане на график и маршрути за тяхното 
ефективно обслужване. 
- осъществяване на дейности по доставка и разположение на съдове за събиране на 

отпадъци на в населени места на територията на Общината. 
- мобилизирането на сметосъбиращите камиони, самосвалите и др. техника, определяне 
на работния график на персонала и работните места, извършване на първоначални . 

Б. Дейности по същинско изпълнение предмета на договора - като включени в 
този етап са посочени следните основни дейности: 

- сметосъбиране и сметоизвозване на съдовете, описани са същите, около тях, в 
това число и дезинфекция на съдовете за ТБО. Участникът подробно описва дейностите, 
които възнамерява да извърши в изпълнение на предмета на поръчката обяснява 
допустимите технологични операции, посочва, че ще измива и дезинфекцира съдовете 
минимум 2 пъти годишно, че ще изпълнява дейността в съответствие с утвърдените 
графици, транспортните средства ще се измиват най-малко веднъж седмично. Посочва, 
че всички съдове ще се поддръжат в добър естетичен вид, повредените ще е 
отремонтират или ще се заменят с нови. При извършване на дейностите същите ще се 
изпразват изцяло и няма да се допуска разтоварване на отпадъци извън депото при 
тяхното транспортиране и около съдовете при тяхното обслужване. Схемативно е 
посочена месечната кратност при обслужване на съдовете. 

- събиране и транспортиране със самосвал на биоразградими отпадъци и на 
сгурия през-отоплителния сезон на територията на община Мъглиж - описано е кои 
отпадъци полежат на събиране, посочено в оборудването на работниците, участникът 
ще използва покрития при транспортиране на отпадъците. 

2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване на БО от ПООл, контейнери, 110л. кофи и 
кофи 240л. Описана е целта на дейността, посочени са съдовете за събиране на ТБО с 
техните характеристики и снимков материал. Описан е обхватът на работата , направено 
е поотделно описание на работата с трите различни типа съдове за събиране на ТБО по 
отделно. 

2.2. Измиване и дезинфекциране на съдове за ТБО - същото ще се извършва 
минимум 2 пъти годишно. Съдържат се и комплектоване на оборудването, описание на 
обхвата на работата, описание на самата работа. 

2.3. Поддръжка на контейнерите - посочено е оборудването за подмяна и ремонт 
на съдовете, описание на обхвата на работата, описание на самата работа; 

2.4. Събиране и извозване на БРО, сгурия през отоплителния сезон и др. -
описание на обхвата на работата, описание на самата работа, комплектоване на 
оборудването; 

3. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности, график 
на обслужване и дезинфекция на съдовете - направено е описание, посочени са по 
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населени места графици за обслужване, миене и дезинфекция на съдовете за ТБО, на 
територията на населените места в община Мъглиж. 

4. Други дейности за изпълнение целите на договора 
4.1. Предвидено е ежемесечно отчитане на работата, чрез протоколи, които е 

предвидено да се представят на кметски наместници по населени места, а след 
подписването им от страните, е предвидено на възложителя да се издава обща фактура 
за цялата извършена дейност 

4.2. Мерки за недопускане препълването на съдовете и замърсяване на 
прилежащите им площи - участникът е изложил мерките, които смята да предприеме, 
част от тях са: ще се използват съдове за смет със затварящи капаци, което няма да 
позволи разпиляването на отпадъците, а оттам и замърсяването на прилежащите площи 
на съдовете. Участникът ще използва съдове, които отговарят на стандартите за 
здравина и устойчивост и ще бъдат разположени съобразно утвърдените изисквания. 
Правилното разполагане на съдовете, редовното им обслужване съобразно утвърдения 
график, както и здравия материал участникът посочва, че сами по себе си представляват 
мерки за недопускане препълването на съдовете и замърсяване на прилежащите им 
площи. При необходимост сметосъбиращият автомобил ще е оборудван с четири човека 
- шофъор и трима работници. Участникът посочва, че увеличения брой на екипа му дава 
възможност за не допускане на замърсяване, защото докато двама работници дърпат и 
товарят съда на устойчивото изпразване, третият измита разпилените отпадъци около 
съда, също така графиците ще бъдат изпълнявани скрито и без забавяне. 

4.3. Мерки за управление на зелените биоразградими частици — посочено е, че 
за целта е предвиден самосвал и екип от работници, които ще бъдат снабдени със 
съответното оборудване През пролетните и есенните месеци се наблюдава тенденция за 
увеличаване на така наречените зелени "биоотпадъци" за този вид отпадъци фирмата е 
предвидила самосвал и екип от работници, които ще бъдат снабдени с необходимото 
оборудване за събирането, товаренето и транспортирането на тези отпадъци, също така 
разполага с допълнително резервно количество съдове за ТБО и резервен сметосъбиращ 
камион, които могат да бъдат включени в графиците,в случай че се увеличи 
количеството на тези отпадъци. 

5. Описание на разпределението на техническите средства и човешкия 
ресурс - посочено е, че човешкият ресурс е разпределен в две звена: оперативно и 
неоперативно, като е разгледано всяко от тях поотделно. Посочени са отговорностите на 
отделните служители. Посочени са техническите и материалните ресурси, които са 
предвидени. 

- Оперативно звено 
Човешки ресурси - отдел сметосъбиране и сметоизвозване - 3 шофъора - за 
сметосъбиращите автомобили; 6 - сметосъбирачи; Отдел събиране и транспортиране на 
БРО, сгурия и др. - 1 шофъор на самосвал и двама работници' 
Технически и материални ресурси -технически ресурси - 3 бр. специализирани 

автомобили и съдове за ТБО изброени са по вид и брой 
- Неоперативно звено - регионално ръководство, отдел за мониторинг и контрол, 

отдел по поддръжката. 

6. Организационна структура при изпълнението на поръчката - в тази точка 
е посочен подхода на участника, касаещи личния състав, който да реализира дейностите 
по управление и контрол и организационната структура, която е предвидено да се 
приложи при изпълнение на настоящата поръчка. Същата е представена схематично и 
най-общо включва: сервизна дейност; сметосъбиране и сметоизвозване; събиране и 
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извозване на биоразградими отпадъци, сгур и др.; комуникация с общината и 
гражданите. 

Описана е предвидента организационна структура и е разгледан 
комуникационният процес, който е посочено, че ще се позовава на: дневник на 
извършени услуги; събиране на данни по GPS и отчитане; система за откриване на 
проблеми и тяхното решаване; кампании „връзки с обществеността". Като основни при 
работата на дружеството са откроени три основни стълба: ясно дефиниран план и 
подход към цялата дейност; редовно провеждани прегледи; добре обучен личен състав. 

Предвиден е дневник за извършените услуги , който да служи като база на всички 
технически прегледи и анализи на качеството, както и помощен инструмент за отчитане 
на дейността пред съответните институции и отговорни лица. Дневникът е изобразен и 
илюстративно. 

Акцентирано е и върху откриване на проблемите и тяхното решаване. Като 
основни въпроси в тази връзка са посочени: необходимостта на населението да обръща 
все по-голямо внимание на опазване на околната среда; необходимостта да бъде 
включено и населението в подобрението на някои услуги; променящи се обеми на 
разположените контейнери; необходимост от прозрачност и разбираема отчетност пред 
всички клиенти. 

Предвиден е и е посочен ред за приемане на оплаквания от населението. 
7. Мерки за управление и контрол на качеството при изпълнение на 

поръчката - в тази връзка е посочено, че е предвидено да бъдат определени лица от 
ръководството (управителите), които да бъдат в постоянен контакт с кметовете на 
населените места или с техните наместници; шофьорите на камионите и 
административно-ръководния персонал ще разполагат с мобилни телефони; собствен 
сайт на дружеството; открити телефонни линии и електронна поща за подаване на 
сигнали за нередности, оплаквания или забележки във връзка с изпълнението на 
дейностите, предмет на поръчката 

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

В тази част от изложението, участникът е акцентирал върху управлението и 
идентифицирането на риска. Посочено е, че идентифицирането ще се извършва по два 
начина: проверка на риска и самооценка на риска, като е посочено, че двата подхода се 
прилагат комбинирано. 

Идентифиицираните от Възложителя рискове, са разгледани в табличен вид, като 
таблицата съдържа следните графи за всеки един от разгледаните рискове: „Риск", 
„Аспекти и сфери на влияние", „Вероятност", „Въздействие", „Рейтинг", „Мерки за 
предотвратяване (недопускане)", „Мерки за отстраняване на последиците". 

Рисковете са разграничени на: 
1. Времеви рискове 

Трудности с използваната техника и оборудване 
Трудности, свързани с персонала и служителите 
Влошени метеорологични условия и вредни атмосферни влияния 
Инфраструктурни проблеми 
Природни бедствия 
Търговски рискове 

2. Рискове, свързани с промяна в план-сметката за съответната година, 
водещи до промяна в организацията на изпълнение 
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Промяна в план-сметката за съответната година, водеща до промяна в 
организацията на изпълнение 

3. Рискове, свързани с промяна в законодателството 
Промяна в законодателството 

4. . Рискове, свързани с опазване на околната среда 
Рискове, свързани с опазване на околната среда 

В отделна таблица са посочени и други, идентифицирани от участника, рискове, 
като за всеки един от тях са посочени в отделни графи: вероятност, въздействие, 
рейтинг, мерки за предотвратяване, мерки за отстраняване на последиците. Такива 
рискове са например: нарушение в графика за изпълнение на дейностите поради 
невъзможност за плащане от страна на възложителя към изпълнителя на определен етап, 
в следствие законови промени, регулиращи формирането на местните данъци и такси, 
което може да осуети по-нататъшно изпълнение на възложените дейности; нарушение в 
графика за изпълнение на дейностите в следствие на промени на нормативни 
разпоредби, императивно уреждащи определени аспекти на технологията за управление 
на отпадъците, което налага промяна в първоначално заложени параметри на договора; 
нарушение в графика за изпълнение на дейностите поради преустановяване дейността 
на обслужващата изпълнителя банка, в резултат от несъстоятелност, ликвидация и други 
обстоятелства, в следствие на което е затруднено осъществяването на текущата дейност 
на изпълнителя; нарушение в графика за изпълнение на дейностите, поради спорове на 
изпълнителя с обслужващата го банка и едностранно или по съдебен ред прекратяване 
на сключени договори за кредит от страна на банката, в резултат на което може да 
възникнат по-неблагоприятни условия за изпълнителя и да се затрудни осъществяване 
на текущата му дейност; нарушение в графика за изпълнение на дейностите поради 
забавено договорено плащане от страна на възложителя към изпълнителя на определен 
етап, което може да повлияе на по-нататъшното изпълнение на възложените дейности; 
нарушение в графика за изпълнение на дейностите поради резки колебания в курса на 
валута на държава, която не е член на ЕС, от която се внася оборудване, специализирана 
сметосъбираща техника и резервни части, предвидени за изпълнението на обекта, което 
може да доведе до нарушаване режима на доставките им; невъзможност за изпълнение 
на дейностите, в следствие непредвидено обявяване в ликвидация на дружеството на 
изпълнителя; невъзможност за изпълнение па дейностите, D олодотшю иопродшщопо 
стартиране на процедура по несъстоятелност на изпълнителя; нарушение в графика за 
изпълнение на дейностите, поради нарушен ритъм на доставка на горива и смазочни 
материали, в резултат от рязко повишаване на вносните мита и акцизи на основни 
суровини и горива; нарушение в графика за изпълнение на дейностите поради запор и 
публична продан или продан чрез явен търг с устно наддаване на движещи вещи -
машини, техника и оборудване на изпълнителя, във връзка с открити изпълнителни 
дела, срещу него, в резултат от което е затруднено осъществяването на текущата му 
дейност и т.н. 

Отделна част от таблицата е посветена на рискове, свързани с опазване на 
околната среда. Такива са например: разпилени отпадъци около съдовете върху 
територията на площадките, на които са разположени съдовете за събиране на отпадъци; 
замърсяване на контейнерите с отпадъци от животински фекалии и неоползотворени 
храни и други остатъци от отглеждане на домашни животни; образуване на миризми и 
жизнена среда за паразити и гризачи в замърсени съдове за събиране на отпадъци и 
незапръстена повърхност на депото; замърсяване на прилежащи на депото площи с 
отпадъци като резултат на нарушаване на експлоатационните условия на депото; течове 
на масла и други течности от системата на експлоатираните автомобили и т.н. 

17 



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

Следваща част от таблицата е посветена на времеви рискове, към които са 
посочени: нарушение в графика за изпълнение на дейностите в следствие на 
продължително застудяване, натрупване на сняг, заледяване и др., които могат за 
продължителен период да възпрепятстват или затруднят движението на хора, 
оборудване и специализирана сметосъбираща техника; нарушение в графика за 
изпълнение на дейностите поради твърде дълъг период на неблагоприятни атмосферни 
условия, при условия извън форсмажорните обстоятелства и т.н. 

III. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на 
договора 

I. Идентификация на реални и възможни рискове и опасности за околната 
среда и човешкото здраве, възникващи в процеса на дейностите - събиране и 
транспортиране на отпадъци - посочени са и са описани възможните замърсители: 
разпилени отпадъци около съдовете, върху територията на площадките, на които са 
разположени съдовете за събиране на отпадъците; отделяне на прах в процеса на 
обслужване на съдовете; високо ниво на шум, надхвърлящо пределно допустимите 
норми при обслужване на съдовете; нерегламентирано изтичане на инфилтрат от 
камерите на автомобилите при транспортиране на събраните отпадъци; течове на масла 
и други течности от системите на експлоатираните автомобили и др. 

II. Територии, попадащи в зоните на риск от замърсяване, в процеса на 
извършване на дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци - като 
такива са посочени: уличната мрежа, с разположени съдове за събиране на отпадъци на 
територията- на обслужваните населени места; площадки, определени от общинската 
администрация за разполагане на контейнерите за битови отпадъци и др. 

III. Превантивни природозащитни мерки - участникът посочва като такива: 
1. Поддържане в изправност на специализираните сметосъбиращи 

автомобили 
2. Предприемане на разяснителни дейности сред жителите на обслужваните 

населени места 
IV. Инструктажи - посочено е, че такива са предвидени за: водачите на 

специализираните сметосъбиращи автомобили и работните екипи, като целта е: 
запознаване с експлоатационни повреди и неизправности; изграждане на трайни навици 
в персонала за периодични проверки на техническите показатели на автомобилите; 
предварително запознаване на работните екипи с междуселищните транспортни 
маршрути, области и зони по тези маршрути; обучение и квалификация на персонала 

V. Почистване - като част от този етап са посочени събирането на разпилени 
отпадъци; измиване и дезинфекция на съдовете за сметосъбиране; спиране от движение 
на аварирали и препълнени автомобили 

VI. Грижи за запазване и съхранение на растителния и животинския свят на 
територията, на която се извършва дейността - в тази връзка са предвидени и посочени 
забрани за спиране на сметосъбиращи автомобили в районите на защитените зони; 
поддържане на непрекъснат контакт между ръководителя на дейността на територията 
на общината и екологичния отдел на общината; използване на транспортни средства, 
отговарящи на стандарт ЕВРО 3 

VII. Защита от замърсяване на въздуха и шумоизолация - за целта е 
предвидено автомобилите на дружеството да отговарят на стандарт ЕВРО 3 да бъдат 
добре поддържани и периодично обслужвани, с цел да се изключи отделяне на масла и 
други функционални течности; да бъдат добре поддържани и при обработка на 
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контейнерите да излъчват шумов фон по-нисък от определено допустима норма от 75 
децибела 

VIII. Извозване на строителни и битови отпадъци на регламентирани депа -
като мярка в този аспект е предвидено, че отпадъците ще бъдат извозвани и 
разтоварвани само на регламентираните депа, като са предвидени и санкции в случай на 
нарушение 

IX. Опазване на водите, почвите и въздуха - предвидени са и са посочени 
редица мерки в тази насока, като: забрани за спиране на сметосъбиращите автомобили в 
районите на защитените зони, когато транспортните им маршрути минават през или 
покрай тях; поддържане на непрекъснати контакти от ръководителя на дейностите на 
територията на общината с екологичния отдел на общината, като сигнализира за 
зараждащи се или вече образзувани нерегламентирани сметища, за неправомерни 
действия на граждани и др.; поддържане на отворен дежурен телефон в рамките на 
работното време, за контакти с гражданите и приемане на сигнали относно състоянието 
на контейнерите за битови отпадъци, обслужването им по график и поддържането на 
площадките около тях; събиране на БРО и сгур редовно по график, съгласуван с 
общинската администрация и др. 

X. Допълнителни мерки - посочени са като последна точка от изложението 
на участника и най-общо са свързани с готовност на дружеството да предостави на 
общинската администрация кадрови потенциал и човешки ресурси при изпълнение на 
дейности от екологичен характер - организиране на информационни кампании сред 
населението; готовност от страна на дружеството да извърши ликвидиране на 
нерегламентирани замърсявания на територията на общината; готовност на дружеството 
да предостави техника и оборудване на общината при организирането на сезонни 
почиствания на територията на гр. Мъглиж 

Участникът е приложил графици на обслужване на съдовете по населени места, 
съгласно изискванията на Възлжителя. 

С това завърши работната програма на участника. 

След направен обстоен преглед от страна на комисията и видно от 
направеното по-горе кратко описание на предложението на участника комисията 
установи, че участникът в своята работна програма е включил всички посочени 
от Възложителя като задължителни компоненти и елементи на работната програма 
в това число: 1. Предлаган подходи стратегия за изпълнение на поръчката, в това 
число: последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности - разписан е 
подходът за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до основните дейности на 
изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи последователността 
и взаимообвързаността на предвидените от него дейности по сметоизвозване, както и 
дезинфекцията на съдовете за битови отпадъци и специализираната техника в 
зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, 
включително чрез определяне на тяхната продължителност и периодичност, съобразно 
техническата спецификация. В стратегията са посочени мерки за недопускане 
препълването на съдовете и/или замърсяване на прилежащите им площи, предложени са 
мерки за управление на зелените биоразградими отпадъци, описано е разпределението 
на техническите средства и човешкия ресурс с посочени задължения и отговорности на 
лицата, както и взаимоотношения между тях. Участникът е предложил мерки за 
управление и контрол на качеството при изпълнението на поръчката.Подходът отговаря 
на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на 
действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, 
и е съобразен с предмета на поръчката.Подходът е ясен, разбираемо представен и 
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релевантен на предмета на поръчката. Участникът е представил график на обслужване 
на съдовете - по населени места отговарящ на изискванията на Възложителя. 
2.Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат 
да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора - участникът е 
разгледал всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и е посочил за 
всеки един от тях следните елементи:- Разгледани аспекти и сфери на влияние на риска; 
Мерки за недопускане проявлението на риска и Мерки за преодоляване на последиците 
при настъпване на риска. 3. Опазване на околната среда по време на изпълнението 
на предмета на договора Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на 
околната среда (въздух, водни ресурси, почва и др.) - направено е описание на 
възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки и характеристики, 
свързани с опазването на околната среда от тях по време на изпълнението на предмета 
на договора, представен е план за организация по изпълнение на мерките за опазването 
на околната среда. Предложенията са съобразени с ландшафта, видовете почви, 
подпочвените води, растителните и животинските видове, попадащи в обхвата на 
изпълняваната дейност. Участникът е разгледал всички конкретни елементи от 
компонента опазване на околната среда и мерки за опазване на околната среда 
(определени мероприятия) идентифициирани от Възложителя 

Представената от участника работна програма, съдържа всички 
задължителни изискуеми компоненти и елементи от Възложителя и съответства на 
изискванията на Техническите спецификации. Представената от участника 
работна програма отговаря както на изискванията на техническите спецификации 
и на методиката за оценка на офертите, така и на документацията за участие и на 
изискванията на Възложителя. 

Във връзка с горното, комисията установи, че представеното от участника 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката" съответства на предварително 
обявените условия на Възложителя. 

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е №3: 

Допуска участникът "Астон Сервиз" ООД до по-нататъшно участие в 
процедурата. 

След като извърши действията по чл. 69а, ал.2, т. 1 от ЗОП, а именно 
разгледа предложенията в Плик №2 за установяване на съответствието им с 
изискванията на Възложителя на всички допуснати участници, подали оферти за 
участие в процедурата, по реда на постъпването им в деловодството на общината 
и на база горе направените констатации, мотиви и взети решения, 

Комисията единодушно предложи за отстраняване на основание чл. 69, ал. 
1, т. 3 от ЗОП и да не допусне до по-нататъчно участие, участника: 

"НЕО- ТИТАН"ООД 

Комисията единодушно реши да допусне до по нататъчно участие в 
процедурата офертата на участника: 

• "Астон Сервиз" ООД 
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IV. К о м и с и я т а извърши проверка за наличие на о с н о в а н и я т а по чл. 70, ал. 1 
за предложенията в П л и к № 2 на д о п у с н а т и т е у ч а с т н и ц и . 

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

V. К о м и с и я т а пристъпи към оценка на о ф е р т а т а на единствения д о п у с н а т 
д о оценка у ч а с т н и к по показателите , различни от цената , съгласно методиката за 
оценка, у т в ъ р д е н а от възложителя 

М е т о д и к а за оценка на офертите , утвърдена от В ъ з л о ж и т е л я - показатели, 
различни от цената: 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СА: 

I.РАБОТНА ПРОГРАМА (Р) - Максимално възможна оценка 100 точки. 
Относителната тежест на показателя (Р) в комплексната оценка е 50%; 

II. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ при нужда от подмяна на дефектирал съд за твърди битови 
отпадъци (CP) - Максимално възможна оценка 100 точки. Относителната тежест на 
показателя CP в комплексната оценка е 10 % ; 

Последователност и методика на оценка. 

I.РАБОТНА ПРОГРАМА (Р) 

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. 
Максималната оценка по този показател е 100 точки: 

Оценяват се три основни елемента на Работната програма, както следва: 
Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката До 50 т 

• Предлаган подход за изпълнение на поръчката. Последователност и 
взаимообвързаност на предлаганите дейности; 

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

До 45 т 

• Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове 
които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на 
договора 

Опазване на околната среда по времена изпълнението на 
предмета на договора 

До 5 т 

• Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната 
среда (въздух, водни ресурси, почва и др.) 

Точките по трите елемента от показател „Работна програма" /Р/ ще бъдат присъждани 
от членовете на комисията, определении от Възложителя по следния начин: 
1. Предлаган подходи стратегия за изпълнение на поръчката 
1.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности 
Метод на формиране на оценката: 
Оценка 50 точки - за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „Работна 
програма", на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата 
спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и 
стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. От предложението е видно, че Участникът 
предлага подход за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), 
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релевантна на предмета на поръчката и съответстваща на техническата спецификация. 
Предложението съдържа подробно описание на видовете дейности, с яснота по отношение на 
конкретните мерки и действия при изпълнението на всяка една от дейностите. Обстойна 
стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите по изпълнението на 
дейността включително и ясни и подробни мерки за недопускане на препълването на съдовете 
и/или предотватяване на замърсяването на прилежащите им площи. Подробно е представена 
организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. 
Представени са предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника 
ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и 
съпътстващите дейности. Подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите 
между човешкия ресурс във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките 
на контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя и 
останалате участници в изпълнението на дейността, включително и контролните органи. Ясно и 
подробно са разписани. Предложени са ясни и подробни мерки за управление на зелените 
биоразградими отпадъци. Предложени са ясни и подробни мерки за управление и контрол на 
качеството на изпълнение на поръчката. 
Оценка 25 точки - за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „Работна 
програма", изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и 
действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са 
съобразени с предмета на поръчката, но съдържат несъществени непълноти относно 
предлагания подход за изпълнение и/или последователността и/или взаимосвързаностга на 
предлаганите дейности; 
Оценка 3 точки - за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „Работна 
програма", на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация 
и действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, но не 
са конкретни и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена поръчка с 
идентичен предмет без да е представено през призмата на предмета на настоящата поръчка. 
Предложените мерки по един или всички подраздели не са ясни и подробни. Представената 
организация на ресурсите на участника не е подробна, а е сведена само до изброяването на 
конкретните ресурси. Разпределението на задачите и отговорностите между човешкия ресурс не 
е подробно. 
Предложения относно последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности, 
които не отговарят на техническата спецификация, на действащото законодателство, 
техническите изисквания и стандарти, и при които предложената организация и подход на 
изпълнение не съответстват на конкретния линеен график, има паразитни текстове, показващи 
предназначение на разработката към друга обществена поръчка (назоваване на друг възложител, 
други населени места, дейности извън обхвата на поръчката и др.) или вътрешно противоречие 
или липсва тази съставна част от елемента „Предлаган подход" следва да бъдат предложени за 
отстраняване. 
„Ясно" - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния вид 
дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите 
предвидени видове дейности; 

„Подробно/конкретно" - описанието, което освен, че съдържа отделни видове дейности, не 
се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни 
поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или 
други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката 
и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; 

„Несъществени" са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го 
правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на 
детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може 
да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. 
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Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на 
поръчката. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в 
офертата, се приема наличието на „съществени непълноти" на офертата и 
съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на 
обществената поръчка. 

„Съществени" са тези непълноти в техническото предложение, които го правят 
неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата 
спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти, 
като например несъответствие между предлагания график и описаните дейности и други 
подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник 
офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. 

1.2. Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да 
възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора 

Фактори, влияещи на оценката: 
- Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; 
- Мерки за недопускане проявлението на риска; 
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

Метод на формиране на оценката: 
Оценка 45 точки - посочената оценка се присъжда за предложения, които относно 
управлението на рисковете: отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, 
техническата спецификация и са съобразени с предмета на поръчката. В техническото 
предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от 
следните обстоятелства: 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние 
на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението 
на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни и адекватни мерки"; 

-Участникът е изложил „ясно" и „подробно" мерки за недопускане на дефинираните 
аспекти от риска, включително и „алтернативни". 

- Планирани са „ефективни и адекватни" похвати и мерки, посредством които реално е 
възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да 
бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, 
предмет на договора и обезпечават в пълна степен съответния риск. 
Оценка 20 точки - посочената оценка се присъжда за предложения, които относно 
управлението на рисковете: отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията и 
техническата спецификация и са съобразени с предмета на поръчката. В техническата оферта е 
обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: 

- Направено е описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и 
сфери, където може да окаже влияние съответният риск, но степента на влияние на риска, респ. 
мерките за недопускане/преодоляване на последиците при настъпване на риска не са „ясно" и 
подробно"описани и оценени. 

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника „не обезпечават в 
пълна степен" преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. 

Оценка 3 точки - посочената оценка се присъжда за предложения, които относно 
управлението на рисковете: отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията и 
техническата спецификация и са съобразени с предмета на поръчката, съдържа описание на 
мерки за недопускане/преодоляване на последиците при настъпване на риска, като същото не е 
„ясно" и „подробно", участникът декларира готовност на свой риск да приеме последиците при 
възникването на описаните рискове, но предложените от участника мерки не са „ефективни и 
адекватни" и не „обезпечават в пълна степен" описаните рискове. 
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„ефективни и адекватни мерки" са мерките, които посочват съответствие с аспектите на 
проявление на конкретния риск и мерките предложени за неговото недопускане и 
преодоляване на последиците при настъпване му, като предложените мерки са в състояние 
да въздействат "изцяло" за неговото недопускане и преодоляване напълно на негативните 
последици при евентуалното му настъпване, така че същият да не би се проявявал и 
същият да няма въздействия върху постигането на целите на проекта срочно и качествено, 
„не обезпечават в пълна степен" са мерките, които посочват съответствие с аспектите на 
проявление на конкретния риск и мерките предложени за неговото недопускане и 
преодоляване на последиците при настъпване му, като предложените мерки са в състояние 
да въздействат „частично" за неговото недопускане и преодоляване на негативните 
последици при евентуалното му настъпване, като „частичното въздействие" се изразява в 
това, същият може да се прояви отново по начин по който да има отново въздействия 
върху постигането на целите на проекта срочно и качествено. 
„алтернативни" са мерките, които могат да бъдат приложени заместващо конкретни 
мерки, при невъзможност те да бъдат приложени съобразно спецификата на фактическата 
обстановка 
„Ясно"- посочване на мерките. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено 
посочва конкретния риск, по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с 
конкретиката на настоящата обществена поръчка; 
„Подробно"- описанието, което освен, че съдържа отделни мерки и дейности не се 
ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни 
поясняващи текстове, свързани с обясняване на въздействието на мярката и нейното 
влияние, спецификата на мярката или други факти, имащи отношение към процеса на 
индивидуализиране, превантиране или преодоляване на въздействието на риска; 

1.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора 
Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни 
ресурси, почва и др.) 
Метод на формиране на оценката: 
Оценка 5 точки - за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „Опазване 
на околната среда", изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата 
спецификация, действащото законодателство, технически изисквания и стандарти и са 
съобразени с предмета на поръчката. Предвидени са конкретни мерки за максимално намаляване 
на вредното влияние върху въздуха, включително емисии на вредни газове. В допълнение 
Участниците са предвидили конкретни и адекватни мерки за опазване на повърхностните, 
подпочвените води и почвата по време на изпълнението. Оценката получава участникът, който е 
предложил мерки за опазване на околната среда, като е обхванал всички, изброени от 
възложителя и е предложил три или повече такива мерки, които не са задължителни, но биха 
повлияли качествено резултата (опазването на околната среда). Последните са адекватни на 
конкретния предмет на поръчката; 

Оценка 3 точки- за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „Опазване 
на околната среда", изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата 
спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и 
стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Оценката получава участникът, който е 
предложил мерки за опазване на околната среда, като е обхванал всички, изброени от 
възложителя, и е предложил по - малко от три мерки, които не са задължителни и биха 
повлияли качествено резултата (опазването на околната среда); 
Предложения относно описанието на предлаганите мерки и характеристики, свързани с опазване 
на елементите на околната среда, които не отговарят на техническата спецификация, 
действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, ако 
направеното изложение съдържа паразитни текстове от други обществени поръчки или 
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несъотносими към предмета на поръчката дейности или предмети и животни или ако липсва 
тази съставна част от елемента „опазване на околната среда" следва да бъдат предложени за 
отстраняване. 

II. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ при нужда от подмяна на дефектирал съд за твърди битови 
отпадъци (CP) 

Срокът за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за ТБО представлява срокът, 
който започва да тече в момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя, за 
наличието на съд, който има дефект и не може да се използва по предназначение, и приключва 
в момента, в който на мястото се постави нов съд за събиране на отпадъците. 

Предложенията по този показател се посочват в календарни дни. Относителната тежест на 
показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват 
по формулата: 

Като СР= (CPmin / CPj) х 100 
Където CP; е предложения срок за реакция при установен дефектирал съд за ТБО в 

календарни дни, съгласно Техническото предложение на съответния участник 
Където CPmin е минималния предложен срок на реакция при установен дефектирал съд за 

ТБО в календарни дни, съгласно Техническото предложение на участника предложил най-
кратък срок на реакция. 

Комисията пристъпи към оценка на направените предложения на участник 
"Астон Сервиз" ООД като единствен участник допуснат до оценка по утвърдената 
от Възложителя методика за оценка на офертите: 

1. Оценка на предложенията на участник "Астон Сервиз" ООД по 
показател: РАБОТНА ПРОГРАМА (Р); 

1.1 Оценка на предложенията на участник "Астон Сервиз" ООД по 
подпоказател Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката: 

Комисията счита, че относно този участник са налице хипотезите водещи до 
оценка на участника с 50 точки по този подпоказател, като мотивите на комисията 
за това са следните: 

Комисията счита, че представената от участника „Работна програма" отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на 
действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и 
са съобразени с предмета на поръчката, същото е видно и от направеното кратко 
описание от комисията в настоящия протокол. От предложението е видно, че 
Участникът предлага подход за изпълнение, релевантен на предмета на поръчката и 
съответстващ на техническата спецификация, като същият подробно описва дейностите 
за изпълнение на предмета на поръчката, включвайки в своята разработка 
подготвителни дейности, дейности по същинско изпълнение и други дейности по 
изпълнение на договора, същото е направено от стр. 6 до стр. 16 по номерация на 
участника. От представеното е видно, че участникът ще използва съдове, отговарящи на 
изискванията на техническата спецификация, ще спазва честота на извозване и 
дезинфекция на съдовете, съобразно техническите спецификации, депонирането на 
отпадъците ще бъде извършено също в пълно съответствие с изискванията на 
техническата спецификация. Предложението съдържа подробно описание на видовете 
дейности, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на 
всяка една от дейностите, като всяка една от тях е разгледана поотделно и е подробно от 
участника. Включени са поддейностите по изпълнение на всяка една от дейностите по 
изпълнение на поръчката, като участникът е посочил за всяка дейност обхват на 
работата, включени са и описание на работата и окомплектоване на оборудването, с 
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посочване както на машините, така и на човешкия ресурс за изпълнение предмета на 
поръчката за всяка дейност. Горното представлява обстойната стратегия на участника за 
изпълнение на поръчката и представя цялостната му визия за подхода и дейностите по 
изпълнение на дейността. На следващо място участникът е предложил ясни и подробни 
мерки за недопускане на препълването на съдовете и/или предотватяване на 
замърсяването на прилежащите им площи, като част от тях са: ще се използват съдове 
за смет със затварящи капаци, което няма да позволи разпиляването на отпадъците, а 
оттам и замърсяването на прилежащите площи на съдовете, участникът ще използва 
съдове, които отговарят на стандартите за здравина и устойчивост и ще бъдат 
разположени съобразно утвърдените изисквания, правилното разполагане на съдовете, 
редовното им обслужване съобразно утвърдения график, както и здравия материал 
участникът посочва, че сами по себе си представляват мерки за недопускане 
препълването на съдовете и замърсяване на прилежащите им площи, при необходимост 
сметосъбиращият автомобил ще е оборудван с четири човека - шофъор и трима 
работници, участникът посочва, че увеличения брой на екипа му дава възможност за не 
допускане на замърсяване, защото докато двама работници дърпат и товарят съда на 
устойчивото изпразване, третият измита разпилените отпадъци около съда, също така 
графиците ще бъдат изпълнявани скрито и без забавяне.Комисията, счита, че е 
представена подробно организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими 
за изпълнението на договора.Представени са предвижданите организация и 
мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за 
изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като описание на 
ресурсите е направено както при самото разглеждане на отделните дейности по 
изпълнение предметът на поръчката, така и отделно в точка 5. "Описание на 
разпределението на техническите средства и човешкия ресурс" от разработката на 
участника, като същото е направено по звена оперативно и неоперативно. За всеки 
служител са записани неговите задължения и отговорности по повод изпълнението 
предмета на поръчката. Отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и 
субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя и останалате участници 
в изпълнението на дейността са ясно и подробно разписани от участника както в точка 6 
от разработката "Организационна структура при изпълнение на поръчката", така и при 
разглеждане на отделните дейности предмет на поръчката. Комисията счита, че са 
предложени ясни и подробни мерки за управление на зелените биоразградими 
отпадъци. Като например участникът посочва, че фирмата е предвидила самосвал и екип 
от работници, които ще бъдат снабдени с необходимото оборудване за събирането, 
товаренето и транспортирането на тези отпадъци, също така разполага с допълнително 
резервно количество съдове за ТБО и резервен сметосъбиращ камион, които могат да 
бъдат включени в графиците,в случай че се увеличи количеството на тези отпадъци. 
Предложени са ясни и подробни мерки за управление и контрол на качеството на 
изпълнение на поръчката., като например дружеството декларира, че притежава 
Сертификат за въведена и функционираща система за управление на качеството на база 
Международния стандарт за управление на качество ISO 9001:2008, което според 
участника е показателно за мерките за управление и контрол при изпълнение на 
поръчката. За контрола на качеството, координацията и администрирането на 
дейностите предмет на поръчката ще бъдат фирмата ще има определени лица от 
ръководството - управителите, които ще бъдат в непрекъсната връзка с кметовете на 
населените места или техните наместници, с шофьорите на камионите, с 
административно - ръководния персонал, на които всеки гражданин може да подаде 
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сигнал за нередности или да изкаже своите оплаквания и забележки във връзка с 
изпълнението на дейностите предмет на поръчката. 

На база гореизложените мотиви, комисията счита, че относно този участник 
са налице определените от възложителя хипотези за присъждане на 50 точки . 

1.2.Оценка на предложенията на участника "Астон Сервиз" ООД по 
подпоказател Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове 
които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора: 

Комисията счита, че относно този участник са налице хипотезите водещи до 
оценка на участника с 45 точки по този подпоказател, като мотивите на комисията 
за това са следните: 

Комисията, счита че тази част от разработката на участника отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и са 
съобразени с предмета на поръчката. В техническото предложение на участника е 
обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните 
обстоятелства: Комисията счита, че участникът е отчел всички възможни аспекти на 
проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил 
степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, 
като е предложил „ефективни и адекватни мерки"; Участникът е изложил „ясно" и 
„подробно" мерки за недопускане на дефинираните аспекти от риска, включително и 
„алтернативни".Планирани са „ефективни и адекватни" похвати и мерки, посредством 
които реално е възможно да се повлияе на възникването, респективно негативното 
влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респективно да не окаже 
негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора и 
обезпечават в пълна степен съответния риск. Например: за първия времеви риск -
Трудности с използваната техника и оборудване в графа "Аспекти и сфери на влияние" 
участникът е записал "повреди и ремонти. Нарушение в графиците за изпълнение на 
дейностите. Натрупване на отпадъци и застрашаване на общественото здраве. Санкции и 
неустойки" като мерки за предотвратяване (недопускане) участникът е посочил: гъвкаво 
планиране на ресурсите, пренасочване или замяна на машини и оборудване. Поддръжка 
и профилактика на техниката и съдовете. Като мерки за отстраняване на последиците е 
записано следното: Пренасочване на техника, машини и оборудване от други поделения 
на фирмата. Удължаване на работното време, за да компенсира забавата. Същото е 
направено за всеки един от идентифицираните от възложителя рискове, като участникът 
е приложил и допълнителна таблица с разглеждане на рискове неидентифицирани от 
Възложителя. 

На база гореизложените мотиви, комисията счита, че относно този участник 
са налице определените от възложителя хипотези за присъждане на 45 точки. 

1.3. Оценка на предложенията на участник "Астон Сервиз" ООД по 
подпоказател: Опазване на околната среда по времена изпълнението на предмета 
на договора 

Комисията счита, че относно този участник са налице хипотезите водещи до 
оценка на участника с 5 точки по този подпоказател, като мотивите на комисията 
за това са следните: 

Комисията счита, че тази част от разработката на участника отговаря на 
изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация, 
действащото законодателство, технически изисквания и стандарти и са съобразени с 

27 



Плошад "Трети март Л« 32 
Телефони: Кмет 04321/33 01ЛЪ 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11: Секретар 
04321/33 05; Факс 04321/22 55: e-mail: ob maglizhfimaiLbg ISO 14001, ISO 9001 

предмета на поръчката. Комисията счита, че участникът е предвидил конкретни мерки 
за максимално намаляване на вредното влияние върху въздуха, включително емисии на 
вредни газове, това твърдение на комисията се подкрепя с направето по-горе кратко 
описание на предложението на участника. Участникът е предвидил конкретни и 
адекватни мерки за опазване на повърхностните, подпочвените води и почвата по време 
на изпълнението. Участникът е предложил мерки за опазване на околната среда, като е 
обхванал всички, изброени от възложителя и е предложил три такива мерки, които не са 
задължителни, но биха повлияли качествено резултата (опазването на околната среда), 
както следва: Дружеството може да представи на Общинската администрация кадрови 
потенциал и човешки ресурси при изпълнение на дейностите от екологичен характер. 
Съвместно с общинското ръководство ще се организират кампании сред населението, 
относно проблеми, свързани с изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места; 
Дружеството има готовност да извърши ликвидиране на нерегламентираните 
замърсявания на територията на Общината, след възлагане на дейността от страна на 
общинското ръководство: Дружеството изразява готовност да предостави техника и 
оборудване на Общината, при организирането на сезонни почиствания на територията 
на гр. Мъглиж. Последните са адекватни на конкретния предмет на поръчката. 

На база гореизложените мотиви, комисията счита, че относно този участник 
са налице определените от възложителя хипотези за присъждане на 5 точки. 

2. Оценка на предложенията на участник "Астон Сервиз" ООД СРОК ЗА 
РЕАКЦИЯ при нужда от подмяна на дефектирал съд за твърди битови отпадъци 
(CP) 

® При направено от него предложение от 0,125 (нула цяло сто двадесет и 
пет) календарни дни. 

СР= (0 ,125 /0 ,125; х 100= 100т. 

С това комисията приключи оценяването на единствения участник допуснат 
до оценка по показателите различни от цена в процедурата на 09.04.2015г. в 10:00 
часа и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП определи дата и час за отваряне на 
ценовото предложение на допуснатия участник - 16.04.2015 год. от 12:00 часа в 
сградата на Община Мъглиж, адрес гр. Мъглиж, пл. "Трети март" 32, в 
заседателна зала, за което предприе действия за уведомяване на участниците в 
процедурата и публикуване на съобщение, съгласно чл.69а, ал.З от ЗОП. 

Комисия в състав: 

Председател : 

Зорница Светославова Здравкова -

Членове: 

1.Катерина Янкова Костова 

2.Верослава Анатолиева Захариева - \AJ. 
I 
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