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ПРОТОКОЛ  № 2 

 
 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение 

№120049/13.04.2016г. на Жельо Вардунски – кмет на Oбщина Камено, съгласно 

Заповед № РД-09-379/07.04.2016г. на Жельо Вардунски – кмет на Oбщина Камено, с 

предмет: „Доставка на два броя специализирани автомобили, както следва: 1 бр.  

колесен комбиниран багер-товарач – фабрично нов и 1 бр. сметосъбиращ 

автомобил фабрично нов неупотребяван 8+1.2 куб.м.“, с уникален номер в РОП № 

01008-2016-0002. Комисията е назначена със Заповед № РД-09-358/01.06.2016г. на 

Жельо Вардунски – кмет на община Камено. 

Днес, 11.07.2016г. от 10:30 часа в административната сграда на Община Камено 

на ул. „Освобождение” № 101, етаж 1, „Ритуална зала“, Комисията в състав: 

 

Председател:  

1.Георги Георгиев – заместник кмет на Община Камено. 

 

Членове:  

1. Иванка Баджева – Главен счетоводител; 

2. Милена Стоянова - Юрисконсулт; 

3. Богомила Куцарова – Еколог; 

4. Красимир Лимперов – Главен специалист. 

 

Резервни членове: 

1. Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „УТЕС“; 

2. Янка Атанасова – Старши счетоводител в Дирекция „БФМПОС“. 

 

се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, 

че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. 

На заседанието на комисията присъстваха както следва: 

Иван Христов Трифонов – упълномощен представител на „БУЛСЕРВИЗ“ ООД. 

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на  средствата за масово 

осведомяване, както и  други лица при спазване на установения режим за достъп до 

сградата, в която се извършва отварянето. 

 

Комисията констатира, че пликовете, съдържащи ценовите предложения са запечатани 

с ненарушена цялост, подписани от трима от членовете на комисията. 
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Комисията пристъпи към отваряне и преглед на предложените от участниците ценови 

оферти, като констатира: 

 

Участникът „БУЛСЕРВИЗ“ ООД, ЕИК 102697378 е предложил следното: 

 “Доставка на два броя специализирани автомобили, както следва: 1 бр.  колесен 

комбиниран багер-товарач – фабрично нов и 1 бр. сметосъбиращ автомобил 

фабрично нов неупотребяван 8+1.2 куб.м.“ за следната цена без ДДС: 274774,00 

лева (двеста седемдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и четири лева) 

или цена с ДДС: 329728,80 лева (триста двадесет и девет хиляди седемстотин 

деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки), която е формирана както следва: 

1. Цена за 1/един/ брой колесен комбиниран багер-товарач – фабрично нов без 

ДДС: 125570,00 лева (сто двадесет и пет хиляди петстотин и седемдесет 

лева) или цена с ДДС: 150684,00 лева (сто и петдесет хиляди шестстотин 

осемдесет и четири лева) 

2. Цена за 1/един/ брой сметосъбиращ автомобил фабрично нов неупотребяван 

8+1.2 куб.м. без ДДС: 149204,00 лева (сто четиридесет и девет хиляди двеста 

и четири лева) или цена с ДДС: 179044,80 (сто седемдесет и девет хиляди 

четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки. 

     Ценовото предложение на участника бе подписано от трима членове на 

комисията. Ценовото предложение отговаря на нуждите на Възложителя. 

      С това приключи публичната част от заседанието на Комисията. Същата се 

оттегли на закрито заседание, в което продължи своята работа и пристъпи към оценка 

на офертите по показател „Финансови показатели“ с тегловен коефициент в 

комплексната оценка – 50%, съгласно Раздел VІІ – КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ от документацията за участие“: 

 

1. "БУЛСЕРВИЗ" ООД - 50 точки /К1 – ценова част (Ц). Кандидатите получават 

максимално възможна оценка 50 точки, като коефициентът К1 се определя по 

формулата: К1 = Ц(мин. в лв.)/Ц (участник) на база предложена обща стойност за 

изпълнение на поръчката. Тежест на критерия – Н1=50. 

 

Крайното класиране се извърши по формулата: К=К1.Н1 + К2.Н2 

 

1. "БУЛСЕРВИЗ" ООД - 100 точки / К=К1.Н1 + К2.Н2/ 

 

Предвид гореизложеното, Комисията 

 

РЕШИ: 

 

  Предлага за изпълнител на обществената поръчка с предмет: Доставка на два 

броя специализирани автомобили, както следва: 1 бр.  колесен комбиниран багер-
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товарач – фабрично нов и 1 бр. сметосъбиращ автомобил фабрично нов 

неупотребяван 8+1.2 куб.м.“, с уникален номер в РОП № 01008-2016-0002, да бъде 

избран:  „БУЛСЕРВИЗ“ ООД. 

Комисията проведе две заседания, едно от които открито, на следните дати: 

Открито заседание от 10:30 до 10:50 часа на 11.07.16 г. 

Закрито заседание от 11:30 до 12:30 часа на 11.07.16 г. 

Настоящият протокол е приключен на 11.07.2016г. 12:30 часа. 

Комисията предаде протоколите и офертите на участниците на Възложителя на                                                              

11.07.2016г., 13:00 ч. 

 

                                                                                        

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ               П. 

Председател на комисията                                    
 

ИВАНКА БАДЖЕВА               П. 

Член на комисията                                                   
 

МИЛЕНА СТОЯНОВА           П. 

Член на комисия 

 

БОГОМИЛА КУЦАРОВА      П. 

Член на комисията  

 

КРАСИМИР ЛИМПЕРОВ      П. 

Член на комисията 

 

                                                                                       ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

                                                                                       ЖЕЛЮ ВАРДУНСКИ 

                                                                                       КМЕТ ПРИ ОБЩИНА КАМЕНО 

                                                                               П.П. 

 

 

 

Вярно с оригинала, 

подписан на хартия! 

 

 
 


