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ПРОТОКОЛ № 1

за разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез публично състезание по реда на Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Закупуване на 1/един/ брой нова почистваща машина за 
растителни и битови отпадъци с ръчен накрайник за засмукване на отпадъци за 
нуждите на община Трявна“, открита с Решение № 122/20.03.2018 г. на кмета на

община Трявна

Днес, 26.06.2018 г., назначената със Заповед № 303 от 26.06.2018 г., на Кмета на 
община Трявна комисия в състав:

Председател:
1. адв. Талин Христов Ненов - Юрист при община Трявна;
Членове:
2. Добрин Симеонов Иванов -  Ръководител “Чистота'’ при община Трявна;
3. Павел Тотев Колев -  Шофьор при община Трявна.
се събра в 10:00 часа в зала № 403, в сградата на община Трявна, ул. „Ангел Кънчев”
№ 21, със задача да отвори, разгледа и оцени подадените оферти в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Закупуване на 1/един/ брой нова почистваща 
машина за растителни и битови отпадъци с ръчен накрайник за засмукване на отпадъци 
за нуждите на община Трявна“.

Комисията започна работа в пълен състав след получаване на подадените 
оферти, ведно с Регистър на подадените оферти за участие в процедурата, съгласно 
двустранно подписан Приемателно-предавателен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП от деловодството на Общината.

Всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и 
чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. Няма пречка за провеждане на заседанието.

При публичното отваряне на офертите присъстваха лица от посочените в чл. 54, 
ал. 2 от ППЗОП, а именно- Емилиан Радев Радков- пълномощник на участника 
“ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД/представил пълномощно на комисията при провеждане на 
заседанието/, Константин Георгиев Павлов- представител на ТВ НЕТ САТЕЛИТ и 
Ивелина Василева Друмева- представител на ТВ НЕТ САТЕЛИТ, за което беше 
попълнен списък на присъстващите лица при отваряне на офертите.

В срока за подаване на офертите -  до 17:00 часа на 25.06.2018 г. са постъпили 
3 (три) броя запечатани непрозрачни опаковки, съгласно Регистъра на подадените 
оферти за участие в процедурата. Комисията констатира, че офертите са представени в 
добре запечатани непрозрачни опаковки, надписани с имената на участниците и 
заведени в деловодството на Община Трявна, както следва:

1. „ЕКОДЖЕН“ ООД, с ЕИК 201934149, със седалище и адрес на управление: 
гр. Бургас, 8000, ул. „Сан Стефано“ № 60 А, ет. 2, ап. 5 и с адрес за кореспонденция:



гр. София, 1404, кв. „Манастирски ливади-Б“, бл. 65, сграда Евроцентър, подало оферта 
в 09:20 ч. с вх. № 15-00-342/22.06.2018 г. по описа на община Трявна.

2. „МАШИНЪРИ“ ООД, с ЕИК 202634703, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, 1574, район Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“ № 31, ет. 3, 
ап. 13, подало оферта в 09:22 ч. с вх. № 15-00-345/25.06.2018 г. по описа на община 
Трявна.

3. „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200358273, със седалище и адрес на 
управление: с. Лозен, 1151, Столична община, ж.к. „Съединение“ № 127 Г, подало 
оферта в 11:29 ч. с вх. № 15-00-347/25.06.2018 г. по описа на община Трявна.

На следващ етап от заседанието, комисията пристъпи към отваряне на 
запечатаните непрозрачни опаковки с офертите на участниците в процедурата, по реда 
на тяхното постъпване, оповестяване на тяхното съдържание и проверка за наличието 
на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1. Оферта с вх. № 15-00-342/22.06.2018 г. на участника „ЕКОДЖЕН“ ООД с 
ЕИК 201934149.

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника, 
оповести нейното съдържание и провери и констатира, че в нея, освен останалите 
документи, се намира и 1 (един) запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. На следващ етап трима от членовете на комисията подписаха 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от участника. 
Трима от членовете на комисията подписаха и плика „Предлагани ценови параметри“, 
без да го отварят. Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 
предложи на представителя на участника „Екосол България“ АД да подпише 
Техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в 
офертата на участника, който ги подписа.

2. Оферта с вх. № 15-00-345/25.06.2018 г. на участника „МАШИНЪРИ“ ООД 
с ЕИК 202634703.

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника, 
оповести нейното съдържание и провери и констатира, че в нея, освен останалите 
документи, се намира и 1 (един) запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. На следващ етап трима от членовете на комисията подписаха 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от участника. 
Трима от членовете на комисията подписаха и плика „Предлагани ценови параметри”, 
без да го отварят. Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 
предложи на представителя на участника „Екосол България“ АД да подпише 
Техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в 
офертата на участника, който ги подписа.

3. Оферта с вх. № 15-00-347/25.06.2018 г. на участника „ЕКОСОЛ 
БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 200358273.

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника, 
оповести нейното съдържание и провери и констатира, че в нея, освен останалите 
документи, се намира и 1 (един) запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. На следващ етап трима от членовете на комисията подписаха 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от участника.



Трима от членовете на комисията подписаха и плика „Предлагани ценови параметри“, 
без да го отварят. Поради липса на представители на другите участници, не би могло да 
бъде изпълнено изискването на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП за подписване на Техническото 
предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на 
участника, от друг участник.

С извършването на тези действия в 10:30 ч. приключи публичната част от 
заседанието на комисията. Представителят на участника в процедурата и 
представителите на ТВ НЕТ САТЕЛИТ напуснаха залата, като Комисията продължи 
своята работата в закрито заседание, в което пристъпи към разглеждане на документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, по отношение на представените от 
участниците оферти.

Участникът „ЕКОДЖЕН“ ООД е представил следните документи:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;
2. Заявление за участие;
3. ЕЕДОП на магнитен носител по образец, подписан от представляващия 

дружеството управител Димитър Проданов Калудов;
4. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
5. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След като извърши обстоен преглед на представените от участника в 

процедурата документи, Комисията установи, че последният е представил всички 
изисквани от Възложителя документи необходими за извършване на преценката от 
страна на Комисията за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите 
за подбор, като от тяхното съдържание се констатира, че участникът отговаря на 
поставените от Възложителя изисквания.

Участникът „МАШИНЪРИ“ ООД е представил следните документи:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;
2. Заявление за участие;
3. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка.
4. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След като извърши обстоен преглед на представените от участника в 

процедурата документи, Комисията установи, че последният не е представил 
изисквания от Възложителя и от чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП ЕЕДОП- Приложение № 4 
от документацията за участие в процедурата. Участникът е посочил в Описа на 
документите, съдържащи се в офертата му- Образец № 1, в пункт трети, че прилага 
ЕЕДОП 1 брой електронен формат на оптичен носител, но такъв липсва приложен към 
представените от участника документи за участие в процедурата.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП: „Единният европейски документ за обществени 
поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската 
комисия.“.

Възложителят е посочил в документацията за участие, че участниците в 
процедурата следва да представят попълнен във всички приложими полета ЕЕДОП по 
един от посочените по-долу начини, както следва:



- Цифрово подписан ЕЕДОП и приложен на подходящ оптичен носител 
към пакета документи по процедурата. Форматът, в който се предоставя документа 
следва да НЕ позволява редактиране на неговото съдържание.

- Представяне на ЕЕДОП чрез осигурен достъп по електронен път до 
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е 
снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен 
на интернет адреса, към който се препраща преди крайния срок за получаване на 
оферти.

Комисията уведомява участника, че на основание чл. 54, ал. 9-11 от ППЗОП, в 
срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, може да представи 
на комисията ЕЕДОП, във вид и съдържание, както е посочено по-горе и в условията 
за участие в процедурата разписани в документацията за участие.

Предоставената информация в ЕЕДОП може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 
заявления за участие. Комисията уведомява участника, че на основание чл. 56, ал. 1 от 
ППЗОП, не се разглеждат техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор.

Участникът „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД е представил следните документи:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;
2. Заявление за участие;
3. ЕЕДОП на магнитен носител по образец, подписан от представляващите 

дружеството Явор Димитров Асенов и Георги Петров Атанасов, както и от члена на 
съвета на директорите Стефан Богданов Младенов;

4. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
5. Брошура с технически данни;
6. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След като извърши обстоен преглед на представените от участника в 

процедурата документи, Комисията установи, че последният е представил всички 
изисквани от Възложителя документи необходими за извършване на преценката от 
страна на Комисията за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите 
за подбор, като от тяхното съдържание се констатира, че участникът отговаря на 
поставените от Възложителя изисквания.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията

РЕШИ:

Настоящият протокол да бъде изпратен на всички участници в процедурата в 
деня на публикуването му в Раздел „Профил на купувача“ на страницата на община 
Трявна www.tryavna.bg.

Комисията приключи своята работа по първоначална проверка на документите 
на участниците за съответствието им с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, на 26.06.2018 г. в 16:00 ч., като

http://www.tryavna.bg


настоящият протокол се състави на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП в 1 (един) 
екземпляр.

По време на работата на Комисията особени мнения не се изказаха. Всички 
решения на Комисията бяха взети единодушно.

Комисия:

Председател:

1. адв. Галин Христов Ненов 

Членове:

2. Добрин Симеонов Иванов

3. Павел Тотев Колев ?
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