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ПРОТОКОЛ № 2
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 736 от 28.04.2016 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет СМЕТОСЪБИРАНЕ И
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ОТ 16 /ШЕСТНАДЕСЕТ/ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА
СИЛИСТРА
Обособена позиция №1,,І район – с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово,
с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово“;
Обособена позиция №2 ,,ІІ район – с. Бабук, с. Българка, с. Главан, с. Богорово, с. Казимир, с.
Срацимир, с. Майор Ценович и с. Поп Кралево“
С писмо изх. № К-2754 от 11.05.2016 г., спазвайки разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, при
спазване Закона за електронния документ и електронния подпис, комисията е изпратила Протокол
№ 1 до участниците в настоящата обществена поръчка с електронни писма (Email) на 11.05.2016г,
подписани с УЕП, издаден на оправомощен служител на Община Силистра, съгласно Заповед №
ЗК-598/12.04.2016 г. .
На 16.05.2016 г. от 13.30 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 736 от 28.04.2016 г. се
събра на закрито заседание в стая № 217 на административната сграда на Община Силистра, за да
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
критериите за подбор поставени от възложителя, в следния състав:
Председател:
Инж. Емил Иванов Гойчев – Зам. Кмет „Устройство на територията”
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – директор дирекция „Правна”
2. Теодор Иванов Великов – гл. експерт „Екология и опазване на околната среда”
3.Анка Пенчева Пенчева - гл. специалист „ТСУ и БКС”, кметство Айдемир
4. Павлина Дичева Петрова - Гецова – началник отдел „Бюджет и Финанси”
С Протокол № 1 са изискани допълнителни документи от участниците „Астон сервиз” ООД,
„Ербауер” ЕООД и „Синева” ЕООД. Допълнителните документи са получени в законоустановения
срок.
След гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Списъка на получените
допълнителни документи от инж. Гойчев – председател на комисията, комисията продължи своята
работа с изпълнение разпоредбите на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, като се пристъпи към разглеждане на
документите по реда на тяхното постъпване.
Направени бяха следните констатации:
I. Допълнителни документи с Вх. №К – 2754 # 1 от 13.05.2016 г. от участника „Синева”
ЕООД:
Участникът представя:
-Декларация /свободен текст/, че техниката която ще използва няма да бъде ангажирана с
изпълнението в друга обществена поръчка
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- Копие на фактура №282/09.04.2008г. за закупуване на 32 бр. контейнер тип „Бобър”
- Копие на фактура №384/10.03.2011г. за закупуване на 160 бр. контейнер тип „Бобър”
- Копие на фактура №2836/02.03.2006г. за закупуване на 12 бр. контейнер тип „Бобър”
- Копие на фактура №006/23.06.2009г. за закупуване на 73 бр. контейнер тип „Бобър”
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор,
и/или друга нередовност.
От приложените документи в Плик № 1 и допълнително представените документи,
комисията установи, че участникът отговаря на минималните изисквания, поставени от
Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.
ІІ. Допълнителни документи с Вх. №К – 2754 # 2 от 13.05.2016 г. от участника „Ербауер”
ЕООД:
Участникът представя:
-Декларация /свободен текст/, че техниката която ще използва няма да бъде ангажирана с
изпълнението в друга обществена поръчка
- Копие на фактура №502/27.08.2009г. за закупуване на 230 бр. контейнер тип „Бобър”
- Копие на фактура №2141/11.02.2008г. за закупуване на 50 бр. контейнер тип „Бобър”
- Копие на договор с Община Силистра от 18.03.2015г. за наем на 30 бр.специализирани
съдове тип „Бобър” и 25 бр. кошчета за дребни отпадъци
- Копие на Анекс от 16.10.2015г. към Договор от 18.03.2015г. за наем на допълнителни 20 бр.
специализирани съдове тип „Бобър”
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор,
и/или друга нередовност.
От приложените документи в Плик № 1 и допълнително представените документи,
комисията установи, че участникът отговаря на минималните изисквания и критериите за подбор,
поставени от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.
IІІ. Допълнителни документи с Вх. №К – 2754 # 3 от 14.05.2016 г. от участника „Астон
Сервиз” ООД:
Участникът представя:
-Договор за финансов лизинг № 118555/13.10.2015г. за закупуване на 280 бр. контейнери
тип „Бобър”
- Приемо – предавателан протокол от 16.10. 2015г. към Договор № 118555/13.10.2015г.
-Договор за финансов лизинг № 119337/17.12.2015г. за закупуване на 300 бр. контейнери
тип „Бобър”
- Приемо – предавателан протокол от 22.12.2015г. към Договор № 119337/17.12.2015г.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор,
и/или друга нередовност.
От приложените документи в Плик № 1 и допълнително представените документи,
комисията установи, че участникът отговаря на минималните изисквания и критериите за подбор,
поставени от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.
Предвид направените констатации отразени в настоящия протокол и Протокол № 1,
комисията единодушно реши и предлага на възложителя Участниците „Астон сервиз” ООД,
„Ербауер” ЕООД и „Синева” ЕООД, да бъдат допуснати до следващ етап от процедурата –
разглеждане на документите в Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, т.к
представените от тях оферти отговарят на критериите за подбор, заложени от възложителя.
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Комисията премина към следващия етап от процедурата - разглеждане на документите в
Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” по реда на постъпване на офертите за
участие в обществената поръчка.
I. Участник „Астон Сервиз" ООД:
Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции № 1 и 2 от
офертата на участника съдържат Техническо предложение за изпълнение за съответната обособена
позиция – Образец № 9, придружени от:
-Приложения №1 ”Организационен план на работа за дейността сметосъбиране и
сметоизвозване на ТБО”,
- Приложение №2 „Проект за въвеждане на система за разделно събиране на битови
биоразградими отпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на
територията на населените места в обхвата на обществената поръчка”.
II. Участник „Ербауер” ЕООД:
Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции № 1 и 2 от
офертата на участника съдържат Техническо предложение за изпълнение за съответната обособена
позиция – Образец № 9, придружени от
- организационен план на работа за дейност „сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО”
- посочен процент на едрогабаритни отпадъци, сгур и строителни материали,
- проект за въвеждане на система за разделно събиране на едрагабаритни отпадъци, сгур и
строителни материали
III.. Участник „Синева” ЕООД:
Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции № 1 и 2 от
офертата на участника съдържат Техническо предложение за изпълнение за съответната обособена
позиция – Образец № 9, придружени от:
- Приложения №1 ”Организационен план за дейност „сметосъбиране и сметоизвозване на
ТБО”,
- Приложение №2 Месечен график за сметосъбиране и сметоизвозване за летен период,
- Приложение №3 Месечен график за сметосъбиране и сметоизвозване за зимен период
- Приложение №4 Процент на едрогабаритни отпадъци, сгур и строителни материали
- Проект за въвеждане на система за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци от
домакинствата и биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини.
След като се запозна със съдържанието на плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”, комисията премина към подробно разглеждане и обсъждане на съдържащата се
информация. Г-н Теодор Великов изказа своето становище, относно представените от участниците
проекти за въвеждане на система за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци и
биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на територията на
населените места предмет на поръчката. В представената от участника „Астон Сервиз” ООД
информация е направен преглед на действащата нормативна уредба и стратегийте в областта на
управление на биоотпадъците, в т.ч и на местно ниво. Накратко са посочени различните действащи
системи (модели) в страните членки на ЕС, посочени са различните особености в зависимост от
вида на събраните БО, ползваните съдове, транспортни средства за тяхното събиране, честотата на
обслужване, разходи и такси за събирането им и поносимостта на населението. За представените
данни са посочени и съответните изводи. Представената информация до голяма част е базирана на
резултатите от Проект № ТА-2011-KPOS-PP-78 „Техническа помощ в областта на управление на
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отпадъците”. Позовавайки се на „Национален стратегически план за поетапно намаляване
количествата биоразградими отпадъци предназначени за депониране 2010 – 2020 г.”, дружеството
е посочило, че в този функционален тип населени места (до 3000 жители) количеството на
биоразградимата фракция, достигаща до контейнерите е малко поради съществуващите
традиционни практики и други дейности за оползотворяване на отпадъците в селските райони.
Освен, че ще е икономически неефективно, създаването на разделно събиране за биоразградимите
отпадъци няма да има значим ефект за допълнителното намаляване на биоразградими битови
отпадъци. Следователно в тези райони няма нужда от създаването на система за разделно събиране
на биоразградими битови отпадъци. Въпреки оценката, че в малка степен би допринесло за
намаляване на биоразградими битови отпадъци, това не изключва ангажимента на кмета на
общината, съгласно чл.9 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците в тези населени
места да бъде въведена система за разделно събиране на образуваните биоотпадъци от
поддържането на обществени площи, паркове и градини. В този функционален тип населени места
би била ясна след изготвянето на морфологичен анализ на отпадъците. В представената
документация са указани две възможности по отношение на видовете съдове, с които да бъде
организирана система за разделно събиране на битови и биоразградими отпадъци от домакинства,
но техниката която би се ползвала за тяхното обслужване е указано, че обслужва само един вид
съдове. Не е посочен конкретен брой съдове с които ще функционира системата. Честотата на
сметосъбиране на съдове за разделно събиране и съхранение на битови биоотпадъци е посочено, че
следва да кореспондира със заповедта по чл.63, ал.2 от ЗМДТ. Примерно е посочено, че честото
събиране на хранителни отпадъци – от 1 – 3 седмично, в комбинация с по – редките системи за
събиране на градински отпадъци показват най – добра ефективност на събирането по отношение на
количествата събрани хранителни отпадъци, процентно съдържание на органика в смесените
битови отпадъци, в резултата на което се постига оперативно/икономическо оптимизиране на
системата. Товаренето и използването образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени
площи, паркове и градини е посочено че ще се извършва с техника за извозване на инертни и
обемни отпадъци.
В представената от участниците „Синева” ЕООД и „Ербауер” ЕООД информация е направено
предположение за това, кои отпадъци ще са в обхвата на определението за битови биоразградими
отпадъци, биоотпадъци от поддържането на обществени площи. Направено е предположение за
периода на годината, през който те ще се образуват. Не е посочена информация за възможния
вариант как да бъде организирана (изградена) система – видове съдове, обем на съдовете, превозни
средства с които те ще обслужват, техника ангажирана с товарене и извозване на образуваните
биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове, градини. Не е посочена честотата на
сметоизвозване на съдовете за разделно събиране и съхраняване на битови биоотпадъци.
Дружествата заявяват, че при наличие на работеща система за оползотворяване на разделно
събрани биоотпадъци са готови да започнат разделното сметосъбиране и сметоизвозване.
След като разгледа, запозна се и подробно обсъди Техническите предложения за изпълнение
на поръчката на допуснатите до разглеждане на Плик № 2 участници, комисията прецени, че
същите отговарят на изискванията поставени от Възложителя, приема ги и допуска същите до
следващ етап от процедурата – разглеждане на Плик № 3 „Предлагана цена”.
С това комисията приключи своята работа и насрочи следващо открито заседание за
оповестяване съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена” от офертите на допуснатите
участници за 03.06.2016 г. от 10.00 ч. в стая №217 на общинска администрация - Силистра.
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При спазване разпоредбата на чл. 69, ал. 3 от ЗОП, съобщение относно датата, часа и мястото
на отваряне на ценовите оферти ще се публикува на уеб страницата на Община Силистра – профил
на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=313.
Настоящият протокол е съставен на 30.05.2016 г.

Председател: инж. Емил Гойчев

Членове: 1. Николай Николов
2. Теодор Великов
3. Анка Пенчева
4. Павлина Петрова - Гецова

_____/П/_________

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от отм. ЗОП)

_______/П/_________

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от отм. ЗОП)

________/П/________

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от отм. ЗОП)

________/П/________

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от отм. ЗОП)

________/П/________

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от отм. ЗОП)
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