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Утвърждавам: 

ВЛАДИМИР МОСКОВ 

Кмет на община Гоце Делчев 

Дата: 31.08.2015 г. 

 

 

/п./ 

 

Подпис и печат 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2 
по чл. 101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

Днес, на 24.08.2015 г. в 10.00 часа в стая 108, първия етаж в сградата на Общинска 

администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 се проведе заседание на комисията за 

получаване, разглеждане и оценка на офертите по процедура за възлагане на обществена 

поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с 

предмет: „Доставка на употребявана техника – мотометачна машина и тристранен 

самосвал с двойна кабина, за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ град Гоце 

Делчев“, открита със заповед № 614/10.08.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, 

идентификационен номер на поръчкaта ГД/2015/ПП/Д/13, уникален код на публичната покана в 

Агенцията за обществени поръчкиe 9044671 от 10.08.2015 г., назначена със заповед № 

614/10.08.2015 г. на кмета на общината, в състав: 

1. Константин Смилев – директор на Общинско предприятие „Чистота“ град Гоце 

Делчев; 

2. Ибрахим Велиша – управител на „Селскостопански и благоустройствени услуги – 

Гоце Делчев“ ЕООД гр. Гоце Делчев; 

3. КиприянаГулева – юрист, главен специалист АПИО. 

Присъстват всички членове на комисията и Константин Смилев обяви заседанието за 

редовно.  

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на офертите за представяне на всички задължителни документи и 

съответствие с изискванията на Възложителя; 

2. Разглеждане на техническите предложения на участниците. 

3. Оценка на допуснатите оферти по Показател „Предложена цена за изпълнение“ /П1/ и 

Показател „Срок за изпълнение на доставката“ /П2/ и класиране на участниците. 

 

По първа точка от дневния ред 

 

Комисията разгледа офертaта на участник с пореден №1 БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД, 

гр. София, която съдържа: 

Оферта (по образец), списък на документи, съдържащи се в офертата (Приложение №1), 

списък на договори за доставки изпълнени през последните три години (по образец), 

удостоверения за добро изпълнение от ОП „Чистота“ гр. Пловдив,  „А.С.А. България“ ЕООД 

гр. София и ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Варна, референции от Община Златица и 

ГБС Инфраструктурно строителство“ АД гр. София,Сертификат № 30746/14/S за внедрена 

система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008,валиден до 2017 г., Сертификат 

№ EMS-5494/S за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO14001:2004, 

валиден до 2017 г., декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 – по образец, декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 

– по образец, декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 – по образец, декларация, че участникът е 

запознат с проекта на договор,техническо предложение (по образец),приложения към 
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техническо предложение (документи на мотометачна машина – регистрационен талон с превод 

на български език, декларация за съответствие, сертификат PM 10 с превод на български език, 

снимков материал, документи на тристранен самосвал – регистрационен талон с превод на 

български език, снимков материал), ценово предложение (по образец). При изпълнение на 

поръчката участникът няма да използва подизпълнители. 

За участник с пореден №1 БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД, гр. София, комисията 

констатира, че няма липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Констатациите на комисията за наличие на всички изискуеми документи и съответствие 

на участника с изискванията на Възложителя, са отразени в Приложение №1, неразделна част 

от настоящия протокол. 

След извършената проверка на офертите комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №2 

 

I.Допуска до разглеждане и оценяване на техническо и ценово предложение участник с 

пореден №1 БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД, гр. София. 

 

По втора точка от дневния ред 

 

Комисията пристъпи към разглеждането на Техническото предложение на допуснатия 

участник за изпълнение на поръчката. 

І. Участник с пореден №1 БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД, гр. София: 

 1. Срок за изпълнение на поръчката - 1 (един) календарен ден. 

2. Гаранционен срок – по 3 (три) месеца за мотометачната машина и тристранния 

самосвал. 

3. Техническото предложение на участника е изразено в табличен вид и съответства на 

изискванията на Възложителя от техническата спецификация. 

I. Участникът е предложил употребявана мотометачна машина - Bucher City Cat 2020 с 

дата на първа регистрация 28.03.2008 година. Изминатите работни моточасове не надвишават 

определения максимум от 11000 моточаса, а именно 10650 моточаса. Габаритните размери са в 

параметрите, определени в техническата спецификация. Характеристиките на базовата машина 

съответстват на изискванията на възложителя. Машината е снабдена с оборудване за събиране 

на отпадъци и миене, а именно: бункер за отпадъци, резервоар за вода, засмукващо устройство, 

устройство за метене с три четки, маркуч за засмукване на листа, водна система за измиване на 

улици и тротоари. Предлаганата мотометачната машина е в добро техническо състояние с 

напълно изправни функции, без захабявания, следи от корозия с извършено пълно техническо 

обслужване. Включено е обучение на персонала за работа с машината. 

II. Тристранният самосвал с двойна кабина е марка Мерцедес Бенц 814 с дата на първа 

регистрация 05.12.2000 година. Изминатият пробег е в рамките на заложения максимум от 

130000 км, а именно 126000 км. Габаритните размери на автомобила са в съответствие с 

посочените в техническата спецификация. Параметрите на базовия автомобил, предложен от 

участника (маса, колесна формула, двигател, скоростна кутия, спирачна система, окачване, 

теглич, система за безопасност, кабина и гуми) отговарят на изискванията на Възложителя. 

Предлаганият автомобил има надстройка тип тристранен самосвал, защитна решетка в 

предната част и управление от мястото на водача. Машината разполага със самосвален кош със 

съответстващи на изискванията размери. Тристранният самосвал е в добро техническо 

състояние с напълно изправни функции, без захабявания, следи от корозия с извършено пълно 

техническо обслужване. Включено е обучение на персонала за работа с машината. Включено е 

и обучение на персонала за работа с машината. 

Към техническото предложение на участника са приложени: Документи на употребявана 

мотометачка марка Bucher City Cat 2020, включващи регистрационен талон с превод на 

български език, декларация за съответствие,сертификат PM 10 с превод на български език и 

снимков материал, документи на тристранен самосвал с двойна кабина марка Мерцедес Бенц 

814 ДК – регистрационен талон с превод на български език и снимков материал. 
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По трета точка от дневния ред 

 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показател „Предложена цена 

за изпълнение“ /П1/ и показател „Срок за изпълнение на доставката“ /П2/. Оценката по двата 

показателя се изчислява по следната формула, посочена в одобрената методика към 

документацията за участие: 

П1 = най-ниска предложена цена* 60 

 цена на участника 

Съгласно методиката за оценка комисията определи точките на офертата на допуснатия 

участник по показателя „Предложена цена за изпълнение“(П1): 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК 

№1 БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД, гр. София 

 

П1 „Предложена цена за изпълнение“ 

П1 =  най-ниска предложена цена * 60 

цена на участника 

Предложение на участника Точки 

 

П1  =   49,797 *  60 

                          49,797 

 

60 

 

П2 „Срок за изпълнение на доставката“ 

П2 = минимално предложен срок за изпълнение* 40 

срок, предложен от участника 

 

П2 =   1   *  40 

                             1 

 

40 

 

Комплексна оценка 

Ко = П1 + П2 

 

Ко = 60 + 40 

 

100 

 

Предвид оценяването на офертата, допусната до разглеждане и оценяване, получената 

комплексна оценка на участника в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез 

публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Доставка на употребявана техника – мотометачна машина и тристранен самосвал с 

двойна кабина, за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ град Гоце Делчев“, 

открита със заповед № 614/10.08.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен 

номер на поръчкaта ГД/2015/ПП/Д/13, уникален код на публичната покана в Агенцията за 

обществени поръчкиe 9044671 от 10.08.2015 г., комисията единодушно прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ №3 

Класира на първо място участник с пореден №1 БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД, гр. София, 

с комплексна оценка от 100 точки в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Доставка на употребявана техника – мотометачна машина и тристранен самосвал с 

двойна кабина, за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ град Гоце Делчев“, 

открита със заповед № 614/10.08.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен 

номер на поръчкaта ГД/2015/ПП/Д/13, уникален код на публичната покана в Агенцията за 

обществени поръчкиe 9044671 от 10.08.2015 г. 
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Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. Неразделна част от него е 

приложение № 1. 

Заседанието на комисията приключи в 16,00 часа. 

 

 

1. Константин Смилев         _____________/п./__________________ 

2. Ибрахим Велиша               ____________/п./___________________ 

3. Киприяна Гулева               ____________/п./___________________  


