ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82 42 43Факс:(086) 82 33 43
e-mail:mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

Утвърдил: _______/П/___________
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата:28.06.2016г.
ПРОТОКОЛ № 3
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“
На 03.06.2016 г. от 10.00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 736 от 28.04.2016 г. се
събра на публично заседание в стая № 217 на административната сграда на Община Силистра, за
да отвори и оповести съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена” от офертите на допуснатите
до този етап участници, както и да ги оцени и класира по обособени позиции, в следния състав:
Председател:
Инж. Емил Иванов Гойчев – Зам. Кмет „Устройство на територията”
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна”
2. Жана Владимирова Баева - мл. експерт „Бюджет” при Община Силистра (встъпва на мястото на
редовния член - Теодор Иванов Великов).
3.Анка Пенчева Пенчева - гл. специалист „ТСУ и БКС”, кметство Айдемир
4. Павлина Дичева Петрова - Гецова – началник отдел „Бюджет и Финанси”

В залата присъстваха: г-н Ивайло Раднев Раднев – упълномощен представител на „Астон
Сервиз” ООД, г-н Бойко Стоянов Крумов – управител на „Синева” ЕООД, д-р Деница
Велиславова Еникова – управител на „Ербауер” ЕООД, г-жа Керанка Йорданова Николова –
представител на „Ербауер” ЕООД, г-н Георги Иванов Георгиев - представител на „Ербауер”
ЕООД и г-жа Събка Добрева Тодорова - представител на „Синева” ЕООД, които се вписаха в
Регистър на лицата, присъствали при отварянето на плик № 3 „Предлагана цена”.
След гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и част от Протокол № 2,
относно допуснатите участниците до етап разглеждане на плик № 3 „Предлагана цена”, инж.
Емил Гойчев предостави по – нататъшните действия на г-н Николай Николов.
Г-н Николов пристъпи към отваряне на Пликове № 3 „Предлагана цена” по реда на
постъпване на офертите на допуснатите до оценка участници и оповестяване на ценовите
предложения:
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I. „Астон Сервиз” ООД - за обособени позиции № 1 и №2 на обществената поръчка
За изпълнение предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 1 в Ценовото
предложение участникът предлага:
1. Общата цена за изпълнение на договора в размер на 61 291.44 лв. /шестдесет и една
хиляди двеста деветдесет и един лева и четиридесет и четири стотинки/ без ДДС и
съответно 73 549.73 лв. /седемдесет и три хиляди петстотин четиридесет и девет лева и
седемдесет и три стотинки/ с ДДС и е формирана на база цена 57.96 лв. /петдесет и седем лева
и деветдесет и шест стотинки/ без ДДС и съответно 69.55 /шестдесет и девет лева и петдесет
и пет стотинки/ с ДДС за тон събран и извозен отпадък, за съответната сметосъбираща техника,
която ще се използва.
2. Единични цени:
2.1 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката обслужваща съдовете за отпадъци
57.96 лв. /петдесет и седем лева и деветдесет и шест стотинки/ без ДДС;
2.2 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката свързана със събиране и извозване
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 22.02 лв. /двадесет и два лева и две стотинки/ без ДДС;
2.3 цена за моточас и машиносмяна на техниката свързана с натоварването и извозването
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 308.30 лв. /триста и осем лева и тридесет стотинки/ без ДДС;
2.4 цена на събран и извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата 127,
28 лв. /сто двадесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС;
2.5 цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове и градини 61.19 лв. /шестдесет и един лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС;
За изпълнение предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 2 в Ценовото
предложение участникът предлага:
1. Общата цена за изпълнение на договора в размер на 26 130,72 лв. /двадесет и шест
хиляди сто и тридесет лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС и съответно 31 356.86 лв.
/тридесет и една хиляди триста петдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки/ с ДДС и е
формирана на база цена 44,94 лв. /четиридесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/
без ДДС и съответно 53.93 лв. /петдесет и три лева и деветдесет и три стотинки/ с ДДС за тон
събран и извозен отпадък, за съответната сметосъбираща техника, която ще се използва.
2. Единични цени:
2.1 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката обслужваща съдовете за отпадъци
44.94 лв. /четиридесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/ без ДДС;
2.2 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката свързана със събиране и извозване
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 21.53 лв. /двадесет и един лева и петдесет и три стотинки/ без ДДС;
2.3 цена за моточас и машиносмяна на техниката свързана с натоварването и извозването
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 301.43 лв. /триста и един лева и четиридесет и три стотинки/ без
ДДС;
2.4 цена на събран и извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата 314,09
лв. /триста и четиринадесет лева и девет стотинки/ без ДДС;
2.5 цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове и градини 179.07 лв. /сто седемдесет и девет лева и седем стотинки/ без ДДС;
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ІІ. „Ербауер” ЕООД - за обособени позиции № 1 и № 2 на обществената поръчка.
За изпълнение предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 1 в Ценовото
предложение участникът предлага:
1. Общата цена за изпълнение на договора в размер на 61548,96 лв. /шестдесет и една
хиляди петстотин четиридесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/ без ДДС и
съответно 73858.75 лв. /седемдесет и три хиляди осемстотин петдесет и осем лева и
седемдесет и пет стотинки/ с ДДС и е формирана на база цена 82,01 лв. /осемдесет и два лева
и една стотинка/ без ДДС и съответно 98,41 лв. /деветдесет и осем лева и четиридесет и една
стотинки/ с ДДС за тон събран и извозен отпадък, за съответната сметосъбираща техника, която
ще се използва.
2. Единични цени:
2.1 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката обслужваща съдовете за отпадъци
81,79 лв. /осемдесет и един лева и седемдесет и девет стотинки/ без ДДС;
2.2 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката свързана със събиране и извозване
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 82.22 лв. /осемдесет и два лева и двадесет и две стотинки/ без ДДС;
2.3 цена за моточас и машиносмяна на техниката свързана с натоварването и извозването
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 22,96 лв. /двадесет и два лева и деветдесет и шест стотинки/ без
ДДС; 183,66 лв. м/с /сто осемдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки/ лв. без ДДС.
2.4 цена на събран и извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата 82,93
лв. /осемдесет и два лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС;
2.5 цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове и градини 82,82 лв. /осемдесет и два лева и осемдесет и две стотинки/ без ДДС;
За изпълнение предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 2 в Ценовото
предложение участникът предлага:
1. Общата цена за изпълнение на договора в размер на 21899,28 лв. /двадесет и една
хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС и съответно
26279,14 лв. /двадесет и шест хиляди двеста седемдесет и девет лева и четиринадесет
стотинки/ с ДДС и е формирана на база цена 64,41 лв. /шестдесет и четири лева и четиридесет
и една стотинк/ без ДДС и съответно 77.29 лв. /седемдесет и седем лева и двадесет и девет
стотинки/ с ДДС за тон събран и извозен отпадък, за съответната сметосъбираща техника, която
ще се използва.
2. Единични цени:
2.1 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката обслужваща съдовете за отпадъци
65,96 лв. /шестдесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки/ без ДДС;
2.2 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката свързана със събиране и извозване
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 64,00 лв. /шестдесет и четири лева/ без ДДС;
2.3 цена за моточас и машиносмяна на техниката свързана с натоварването и извозването
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 22,96 м/ч /двадесет и два лева и деветдесет и шест стотинки/ без
ДДС; 183,66 лв. м/с /сто осемдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки/ лв. без ДДС.
2.4 цена на събран и извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата 64,28
лв. /шестдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС;
2.5 цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове и градини 62,08 лв. /шестдесет и два лева и осем стотинки/ без ДДС;
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ІІІ. „Синева” ЕООД - за обособени позиции № 1 и № 2 на обществената поръчка.
За изпълнение предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 1 в Ценовото
предложение участникът предлага:
1. Общата цена за изпълнение на договора в размер на 58263,15 лв. /петдесет и осем
хиляди двеста шестдесет и три лева и петнадесет стотинки/ без ДДС и съответно 69915,78
лв. /шестдесет и девет хиляди деветстотин и петнадесет лева и седемдесет и осем стотинки/ с
ДДС и е формирана на база цена 73,75 лв. /седемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/
без ДДС и съответно 88,50 лв. /осемдесет и осем лева и петдесет стотинки/ с ДДС за тон
събран и извозен отпадък, за съответната сметосъбираща техника, която ще се използва.
2. Единични цени:
2.1 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката обслужваща съдовете за отпадъци
75,80 лв. /седемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС;
2.2 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката свързана със събиране и извозване
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 70,19 лв. /седемдесет лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС;
2.3 цена за моточас и машиносмяна на техниката свързана с натоварването и извозването
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 305,00 /триста и пет лева/ без ДДС и за моточас 38,12 лв. /тридесет
и осем лева и дванадесет стотинки/ без ДДС.
2.4 цена на събран и извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата 71,19
лв. /седемдесет и един лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС;
2.5 цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове и градини 72,12 лв. /седемдесет и два лева и дванадесет стотинки/ без ДДС;
За изпълнение предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 2 в Ценовото
предложение участникът предлага:
1. Общата цена за изпълнение на договора в размер на 23556,48 лв. /двадесет и три хиляди
петстотин петдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС и съответно
28267,68 лв. /двадесет и осем хиляди двеста шестдесет и седем лева и шестдесет и осем
стотинки/ с ДДС и е формирана на база цена 69,28 лв. /шестдесет и девет лева и двадесет и
осем стотинки/ без ДДС и съответно 83,14 лв. /осемдесет и три лева и четиринадесет
стотинки/ с ДДС за тон събран и извозен отпадък, за съответната сметосъбираща техника, която
ще се използва.
2. Единични цени:
2.1 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката обслужваща съдовете за отпадъци
69,23 лв. /шестдесет и девет лева и двадесет и три стотинки/ без ДДС;
2.2 цена за тон събран и извозен отпадък за техниката свързана със събиране и извозване
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 66,20 лв. /шестдесет и шест лева и двадесет стотинки/ без ДДС;
2.3 цена за моточас и машиносмяна на техниката свързана с натоварването и извозването
на едрогабаритни отпадъци, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци 305,00 лв. /триста и пет лева/ без ДДС и за моточас 38,12 лв.
/тридесет и осем лева и дванадесет стотинки/ без ДДС.
2.4 цена на събран и извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата 69,21
лв. /шестдесет и девет лева и двадесет и една стотинки/ без ДДС;
2.5 цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове и градини 68,64 лв. /шестдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС;
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С това приключи публичната част от заседанието. Комисията продължи своята работа на
закрити заседания с разглеждане съдържанието на отворените ценови предложения. След като се
запозна със съдържанието на плик №3 „Предлагана цена”, комисията премина към подробно
разглеждане и обсъждане на съдържащите се в него анализи и калкулации. Г-н Теодор Великов
изказа своето становище, относно ценовите предложения на участниците:
“Астон сервиз” ООД
Обща цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 61 291,44 лв. без ДДС
Цена за тон събран и извозен отпадък от техниката обслужваща съдовете за отпадъци - 57,96 лв.
без ДДС. Предвиден брой машиносмени:
 с автомобил с надстройка от 18м3 – 61 мсм;
 с автомобил с надстройка от 10м3 – 36 мсм.
Целево количество извозено с тази техника - 866 тона ( по задание на Възложителя - 866 тона).
С така заложените машиносмени на база възможностите на използваната техника
изчисленията показват, че могат да се извозят общо 7290 м3 при степен на компресия на
отпадъците в приемния бункер с отчетена и степента на използваемост на обема на надстройката 2,5. При изчисляване съгласно заданието на Възложителя с използване само на автомобил с
надстройка от 18м3 за предоставяне на услугата в целевите населени места и заложените
машиносмени се получава, че целевото количество (в куб.м) предмет на събиране и извозване е
7398м3. Разликата от заложеното от “Астон сервиз” ООД и целевото количество на Възложителя
е 108 м3 и би могло при този недостиг в хода на предлагане на услугата да не доведе до осезаем
проблем предвид повтаряемостта – общо 97 мсм и постигане на по-добра компресия на
отпадъците напр. 2,6.
- Обща цена (в т.ч. с включено натоварване) за моточас и машиносмяна на техниката
свързана с натоварването и извозването на ЕГО – 11 098,80 лв. в т.ч 308,30 лв/мсм. без ДДС;
22,02 лв./тон без ДДС; 77,08 лв./курс. Предвидени машиносмени - 36, 144 курса (По задание на
Възложителя 36 мсм; 144 курса)
- Цена на събран извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата – 127,28
лв. без ДДС;
- Цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове, градини – 61,19 лв. без ДДС.
Обща цена за изпълнение на обособена позиция 2 – 26 130,72 лв. без ДДС.
Цена за тон събран и извозен отпадък от техниката обслужваща съдовете за отпадъци - 44,94 лв.
без ДДС. Предвиден брой машиносмени:
 с автомобил с надстройка от 18м3 – 33мсм;
 с автомобил с надстройка от 10м3 – 5 мсм.
Целево количество извозено с тази техника - 340 тона ( по задание на Възложителя - 866 тона).
С така заложените машиносмени на база възможностите на използваната техника
изчисленията показват, че могат да се извозят общо 3220 м3 при степен на компресия на
отпадъците в приемния бункер с отчетена и степента на използваемост на обема на надстройката 2,5. При изчисляване съгласно заданието на Възложителя с използване само на автомобил с
надстройка от 18м3 за предоставяне на услугата в целевите населени места и заложените
машиносмени се получава, че целевото количество (в куб.м) предмет на събиране и извозване е
3240м3. Разликата от заложеното от “Астон сервиз” ООД и целевото количество на Възложителя
е 20 м3 и би могло при този недостиг в хода на предлагане на услугата да не доведе осезаем
проблем предвид повтаряемостта – общо 38 мсм и постигане на по-добра компреси на
отпадъците.
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- Обща цена (в т.ч с включено натоварване) за моточас и машиносмяна на техниката свързана
с натоварването и извозването на ЕГО – 10 851,48 лв. в т.ч 301,43 лв./мсм. без ДДС; 21,53 лв./тон
без ДДС ; 75,36 лв./курс. Предвидени машиносмени - 36, 144 курса (По задание на Възложителя
36 мсм; 144 к)
- Цена на събран извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата – 314,09 лв.
без ДДС.
- Цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове, градини – 179,07 лв. без ДДС.
Интересен момент в калкулациите на дружеството е значителния разход на смазочни и др.
вид течности за машиносмяна, както и значителната разлика в заплащането на труда на шофьора
на сметосъбиращ и извоващ автомобил с обем на бункера от 18 м3.
За двата вида техника ( с бункер от 18м3 и с 10м3) използвана за обслужване на съдовете
за отпадъци не е дадена отделна цена за тон събран и извозен отпадък.
“Ербауер” ЕООД
Обща цена за изпълнение на обособена позиция 1 – 61 548,96 лв. без ДДС
- цена за тон (стр.1 от Образец №10) събран и извозен отпадък от техниката обслужваща
съдовете
- за отпадъци - 81,79 лв. без ДДС
В приложената калкулация, на стр. 3 е даден начина на получаване на обща цена за изпълнение
на договора като е получена цена от 82,01 лв. без ДДС. Тя е получена на база предвиден брой
машиносмени:
 с автомобил с надстройка от 18м3 – 90 мсм;
 с автомобил с надстройка от 10м3 – 84 мсм.
Количество отпадъци включващо смесените битови отпадъци плюс прогнозното
количество едрогабаритни отпадъци (ЕГО), сгур, инертни и строителни отпадъци от малки
ремонтни в дома, което Дружеството ще извозва с тази техника е 750,5 тона (по задание на
Възложителя общото целево количество е 866 тона).
В приложената калкулация на стр. 9 е дадена цена за тон събран и извозен отпадък от
техниката обслужваща съдовете за отпадъци - 81,79 лв. без ДДС. Предвиден брой машиносмени:
 с автомобил с надстройка от 18м3 – 78 мсм;
 с автомобил с надстройка от 10м3 – 132 мсм
Количество отпадъци (от съдовете за ТБО), което Дружеството ще извозва с тази техника е 762
тона - на средномесечна база (по задание на Възложителя общото целево количество е 866 тона).
С така заложените машиносмени (от стр. 3 и от стр. 9) на база възможностите на
използваната техника изчисленията показват, че могат да се извозят общо: 12 300 м3 (от стр. 3) и
13 620 м3 (от стр. 9) при степен на компресия на отпадъците в приемния бункер с отчетена и
степента на използваемост на обема на надстройката 2,5. При изчисляване съгласно заданието на
Възложителя с използване само на автомобил с надстройка от 18 м3 за предоставяне на услугата в
целевите населени места и заложените машиносмени се получава че целевото количество (в
куб.м) предмет на събиране и извозване е 7398 м3. Разликата от заложеното от “Ербауер” ЕООД и
целевото количество на Възложителя е съответно 4902 м3 и 6222 м3 над заложеното от
Възложителя. Предвидените от Дружеството машиносмени за изпълнението на поръчката са в
обем много над изчислените предвиждания на Възложителя за нейното изпълнение, което води
до значително увеличаване на цената на тон събран и извозен.
- Цена за тон събран и извозен отпадък за техниката свързана със събиране и извозване на
едрогабаритни отпадъци (ЕГО), сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома,
както и растителни отпадъци 82,22 лв./тон, Дружеството е предвидило 60 мсм/год (по задание на
Възложителя 36 мсм; 144 к), и целево количество на година, което ще извозят с предвидената
техника - 186 тона. Така съгласно офертата на Дружеството стойността на този вид услуга
възлиза на 15 292,92 лв.. Във формирането на цената е включена цената за натоварване!
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- Цена за моточас и машиносмяна на техниката свързана с натоварването и извозването на
ЕГО сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома, както и растителни
отпадъци – 22,96 лв,/м/ч или 183,66 лв./мсм
- Цена на събран извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата – 82,93
лв. без ДДС.
- Цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове, градини – 82,82 лв. без ДДС.
Обща цена за изпълнение на обособена позиция 2 – 21 899,28 лв. без ДДС
- цена за тон (от стр. 1) събран и извозен отпадък от техниката обслужваща съдовете за отпадъци
- 65,96 лв. без ДДС
В приложената Калкулация на стр. 3 е даден начина на получаване на обща цена за изпълнение
на договора като е получена цена от 64,41 лв. без ДДС. Тя е получена на база предвиден брой
машиносмени:
 с автомобил с надстройка от 18м3 – 30мсм;
 с автомобил с надстройка от 10м3 – 30 мсм
количество отпадъци включващо смесените битови отпадъци плюс прогнозното количество
едрогабаритни отпадъци (ЕГО), сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома,
което Дружеството ще извозва с тази техника е 340.
В прпиложената Калкулация на стр. 9 е дадена цена за тон събран и извозен отпадък от техниката
обслужваща съдовете за отпадъци - 65,96 лв. без ДДС. Предвиден брой машиносмени:
 с автомобил с надстройка от 18м3 – 30 мсм;
 с автомобил с надстройка от 10м3 –36 мсм
количество отпадъци (от съдовете за ТБО), което Дружеството ще извозва с тази техника е 300
тона (по задание на Възложителя общото целево количество е 340 тона).
С така заложените машиносмени (от стр. 3 и от стр. 9) на база възможностите на
използваната техника изчисленията показват, че могат да се извозят общо: 4 200 м3 (от стр. 3) и
4 500 м3 (от стр.9) при степен на компресия на отпадъците в приемния бункер с отчетена и
степента на използваемост на обема на надстройката 2,5. При изчисляване съгласно заданието на
Възложителя с използване само на автомобил с надстройка от 18 м3 за предоставяне на услугата
в целевите населени места и заложените машиносмени се получава че целевото количество (в
куб.м) предмет на събиране и извозване 3 240 м3. Разликата от заложеното от “Ербауер” ЕООД и
целевото количество на Възложителя е съответно 960 м3 и 1260 м3 над заложеното от
Възложителя. Предвидените от Дружеството машиносмени за изпълнението на поръчката са в
обем над изчислените предвиждания на Възложителя за нейното изпълнение, което води до
увеличаване на цената на тон събран и извозен отпадък.
- Цена за тон събран и извозен отпадък за техниката свързана със събиране и извозване на
едрогабаритни отпадъци (ЕГО), сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома,
както и растителни отпадъци 64,00 лв./тон.; Дружеството е предвидило 18 мсм/год (по задание на
Възложителя 36 мсм; 144 к), и целево количество на година, което ще извозят с предвидената
техника - 108 тона. Така съгласно офертата на Дружеството стойността на този вид услуга
възлиза на 6 912 лв.. Във формирането на цената е включена цената за натоварване!
- Цена за моточас и машиносмяна на техниката свързана с натоварването и извозването на
ЕГО сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома, както и растителни
отпадъци – 22,96 лв./м/ч или 183,66 лв./мсм
- Цена на събран извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата – 82,93 лв.
без ДДС.
- Цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове, градини – 82,82 лв. без ДДС.
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“Синева” ЕООД
Обща цена за изпълнение на обособена позиция 1 – 58 263,15 лв. без ДДС
- цена за тон ( от стр. 1) събран и извозен отпадък от техниката обслужваща съдовете за
отпадъци - 75,80 лв. без ДДС
В приложената Калкулация на стр. 3 е даден начина на получаване на обща цена за изпълнение
на договора като е получена цена от 73,75 лв. без ДДС. Тя е получена на база предвиден брой
машиносмени:
 с автомобил с надстройка от 18м3 – 58,2мсм;
 с автомобил с надстройка от 10м3 – 69 мсм
Количество отпадъци включващо смесените битови отпадъци плюс прогнозното количество
едрогабаритни отпадъци (ЕГО), сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома,
което Дружеството ще извозва с тази техника е 790 тона (по задание на Възложителя общото
целево количество е 866 тона).
В приложената Калкулация на стр. 9 е дадена цена за тон събран и извозен отпадък от техниката
обслужваща съдовете за отпадъци - 75,80 лв. без ДДС. Предвиден брой машиносмени:
 с автомобил с надстройка от 18м3 – 58,2 мсм;
 с автомобил с надстройка от 10м3 – 105 мсм;
Количество отпадъци (от съдовете за ТБО), което Дружеството ще извозва с тази техника е 768
тона - на средномесечна база (по задание на Възложителя общото целево количество е 866 тона).
С така заложените машиносмени (от стр. 3 и от стр. 9) на база възможностите на използваната
техника изчисленията показват че могат да се извозят общо: 8 688 м3 (от стр. 3) и 10 488 м3 (от
стр. 9) при степен на компресия на отпадъците в приемния бункер с отчетена и степента на
използваемост на обема на надстройката 2,5. При изчисляване съгласно заданието на Възложителя
с използване само на автомобил с надстройка от 18 м3 за предоставяне на услугата в целевите
населени места и заложените машиносмени се получава че целевото количество (в куб.м)
предмет на събиране и извозване е 7398 м3. Разликата от заложеното от “Синева” ЕООД и
целевото количество на Възложителя е съответно 1290 м3 и 3090 м3 над заложеното от
Възложителя. Предвидените от Дружеството машиносмени за изпълнението на поръчката са в
обем значително над изчислените предвиждания на Възложителя за нейното изпълнение, което
води до необосновано увеличаване на цената на тон събран и извозен отпадък.
- Цена за тон събран и извозен отпадък за техниката свързана със събиране и извозване на
едрогабаритни отпадъци (ЕГО), сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома,
както и растителни отпадъци 70,19 лв./тон без ДДС. Дружеството е предвидило 24 мсм/год (по
задание на Възложителя 36 мсм; 144 к), и целево количество на този вид отпадъци на година,
което ще извозят с предвидената техника - 160 тона. Така съгл. офертата на Дружеството
стойността на този вид услуга възлиза на 11 230,40 лв.. Във формирането на цената е включена
цената за натоварване!
- Цена за моточас и машиносмяна на техниката свързана с натоварването и извозването на
ЕГО сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома, както и растителни
отпадъци – 38,12 лв./м/ч или 305,00 лв./мсм
- Цена на събран извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата – 71,19 лв.
без ДДС
- Цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове, градини – 72,12 лв. без ДДС.
Обща цена за изпълнение на обособена позиция 2 – 23 556,48 лв. без ДДС
цена за тон (от стр. 1) събран и извозен отпадък от техниката обслужваща съдовете за отпадъци 69,23 лв. без ДДС.
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В приложената Калкулация на стр. 3 е даден начина на получаване на обща цена за изпълнение
на договора като е получена цена от 69,28 лв. без ДДС. Тя е получена на база предвиден брой
машиносмени:
 с автомобил с надстройка от 18м3 – 24мсм;
 с автомобил с надстройка от 10м3 – 24 мсм;
Количество отпадъци включващо смесените битови отпадъци плюс прогнозното количество
едрогабаритни отпадъци (ЕГО), сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома,
което Дружеството ще извозва с тази техника е 340 тона.
В приложената Калкулация на стр. 9 е дадена цена за тон събран и извозен отпадък от техниката
обслужваща съдовете за отпадъци - 65,96 лв. без ДДС. Предвиден брой машиносмени:
 с автомобил с надстройка от 18м3 – 36мсм;
 с автомобил с надстройка от 10м3 –30 мсм
Количество отпадъци (от съдовете за ТБО), което Дружеството ще извозва с тази техника е 336
тона (по задание на Възложителя общото целево количество е 340 тона).
С така заложените машиносмени (от стр. 3 и от стр. 9) на база възможностите на използваната
техника изчисленията показват че могат да се извозят общо 3360 м3 (от стр. 3) и 5940 м3 (от стр.9)
при степен на компресия на отпадъците в приемния бункер с отчетена и степента на използваемост
на обема на надстройката 2,5. При изчисляване съгласно заданието на Възложителя с използване
само на автомобил с надстройка от 18 м3 за предоставяне на услугата в целевите населени места
и заложените машиносмени се получава, че целевото количество (в куб.м) предмет на събиране и
извозване 3 240м3. Разликата от заложеното от “Синева” ЕООД и целевото количество на
Възложителя е съответно 120 м3 и 2700 м3 над заложеното от Възложителя. Предвидените от
Дружеството машиносмени полужили за изчисляване на цената от 69,23 лв./т за техниката
обслужваща съдовете тип “Бобър” за изпълнението на поръчката са в обем над изчислените
предвиждания на Възложителя за нейното изпълнение, което води до увеличаване на цената на
тон събран и извозен отпадък.
- Цена за тон събран и извозен отпадък за техниката свързана със събиране и извозване на
едрогабаритни отпадъци (ЕГО), сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома,
както и растителни отпадъци 66,20 лв / тон.; Дружеството е предвидило 18 мсм/год (по задание
на Възложителя 36 мсм; 144 к), и целево количество на година, което ще извозят с предвидената
техника - 120 тона. Така съгл. офертата на Дружеството стойността на този вид услуга възлиза на
11 203 лв.. Във формирането на цената е включена цената за натоварване, но не обвързано с
посочените от Дружеството ср. месечни разходи без ДДС – 933,56 лв.
- Цена за моточас и машиносмяна на техниката свързана с натоварването и извозването на
ЕГО сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома, както и растителни
отпадъци – 38,12 лв./м/ч или 305 лв/мсм.
- Цена на събран извозен тон битови биоразградими отпадъци от домакинствата – 69,21 лв.
без ДДС.
- Цена на събран и извозен тон биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове,
градини – 68,64 лв. без ДДС.
Предвид гореизложеното бяха направи следните констатации:
„Ербауер” ЕООД
За формиране на цената по Обособена позиция № 1 са предвидени значително завишен
брой машининосмени на автомобилите обслужващи съдовете за отпадъци тип “Бобър”. Това води
до чувствително увеличение на цената за тон събран и извозен отпадък. Практиката по
предлагане на услугата до сега показва, че въпреки че има отделни цени за натоварване, събиране
и извозване на отпадъци на ЕГО, сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонти в дома,
както и растителни отпадъци то тази техника почти не се използва. Услугата по договорите до
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сега се предоставят именно основно с техника обслужваща съдовете за отпадъци тип “Бобър”. С
така предвидените машиносмени може да бъде извозено значително по-голямо количество
отпадъци. Правилния начин за получаване на единичната цена за тон е да бъде разделена
годишната сума за услугата на реалните възможности на използваната техниката. Заложените
целеви количества, които Дружеството ще извозва на посочените цени са по-ниски от
количеството по задание на Възложителя. Така още веднъж се постига завишаване на цената за
тон събран и извозен отпадък.
За двата вида техника ( с бункер от 18 м3 и с 10 м3) използвана за обслужване на съдовете
за отпадъци не е дадена отделна цена за тон събран и извозен отпадък.
За формиране на цената по Обособена позиция №2 са предвиден завишен брой
машининосмени на автомобилите обслужващи съдовете за отпадъци тип “Бобър”. Това води до
увеличение на цената за тон събран и извозен отпадък. Практиката по предлагане на услугата до
сега показва, че въпреки че има отделни цени за натоварване, събиране и извозване на отпадъци
на ЕГО сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома, както и растителни
отпадъци то тази техника почти не се използва. Услугата по договорите до сега се предоставят
основно именно с техника обслужваща съдовете за отпадъци тип “Бобър”. С така предвидените
машиносмени може да бъде извозено по-голямо количество отпадъци. Правилния начин за
получаване на единичната цена за тон е да бъде разделена годишната сума за услугата на
реалните възможности на използваната техниката. Заложените целеви количества (стр. 9), които
Дружеството ще извозва на посочените цени са по-ниски от количеството по задание на
Възложителя. Така още веднъж се постига завишаване на цената за тон събран и извозен
отпадък.
За двата вида техника ( с бункер от 18 м3 и с 10 м3) използвана за обслужване на съдовете
за отпадъци не е дадена отделна цена за тон събран и извозен отпадък.
„Синева” ЕООД
За формиране на цената по Обособена позиция №1 са предвидени значително завишен
брой машининосмени на автомобилите обслужващи съдовете за отпадъци тип “Бобър”. Това води
до чувствително за увеличение на цената за тон събран и извозен отпадък. Практиката по
предлагане на услугата до сега показва, че въпреки че има отделни цени за натоварване,
събиране и извозване на отпадъци на ЕГО сгур, инертни и строителни отпадъци от малки
ремонтни в дома, както и растителни отпадъци то тази техника почти не се използва. Услугата по
договорите до сега се предоставят основно именно с техника обслужваща съдовете за отпадъци
тип “Бобър”. С така предвидените машиносмени може да бъде извозено значително по-голямо
количество отпадъци. Правилния начин за получаване на единичната цена за тон е да бъде
разделена годишната сума за услугата на реалните възможности на използваната техниката.
Заложените целеви количества, които Дружеството ще извозва на посочените цени са по-ниски
от количеството по задание на Възложителя. Така още веднъж се постига завишаване на цената
за тон събран и извозен отпадък.
За двата вида техника (с бункер от 18 м3 и с 10 м3) използвана за обслужване на съдовете
за отпадъци не е дадена отделна цена за тон събран и извозен отпадък.
За формиране на цената по Обособена позиция № 2 са предвиден завишен брой
машининосмени на автомобилите обслужващи съдовете за отпадъци тип “Бобър”. Това води до
увеличение на цената за тон събран и извозен отпадък. Практиката по предлагане на услугата до
сега показва, че въпреки че има отделни цени за натоварване, събиране и извозване на отпадъци
на ЕГО сгур, инертни и строителни отпадъци от малки ремонтни в дома, както и растителни
отпадъци то тази техника почти не се използва. Услугата по договорите до сега се предоставят
основно именно с техника обслужваща съдовете за отпадъци тип “Бобър”. С така предвидените
машиносмени може да бъде извозено по-голямо количество отпадъци. Правилния начин за
получаване на единичната цена за тон е да бъде разделена годишната сума за услугата на
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реалните възможности на използваната техниката. Заложените целеви количества (стр. 9), които
Дружеството ще извозва на посочените цени са по-ниски от количеството по задание на
Възложителя. Така още веднъж се постига завишаване на цената за тон събран и извозен
отпадък.
За двата вида техника (с бункер от 18 м3 и с 10 м3) използвана за обслужване на съдовете за
отпадъци не е дадена отделна цена за тон събран и извозен отпадък.
Предвид направените констатации описани по-горе за участници и използването най-вече
на транспортни средства с бункери с 18 м3 и с 10 м3 за предоставяне предмета на поръчката с
най-ниски разходи при сключване на договор би била офертата представена от “Астон сервиз”
ООД.
След обсъждане и анализ на изложените мотиви и аргументи, комисията реши да изиска от
участниците „Ербауер” ЕООД и „Синева” ЕООД, на осн. чл. 68, ал. 11, т. 2 от отм. ЗОП, да
представят писмени разяснения относно посочената обща цена в Образец № 10 „Ценово
предложение”.
Комисията приключи своята работа на този етап, като взе решение да продължи с класиране
на участниците след получаване на изисканите от тях разяснения.
На 17.06.2016 г., комисията се събра в пълен състав за да разгледа получените писмени
разяснения от участниците, по реда на тяхното постъпване, като следва:
„Ербауер” ЕООД - Вх.№К3097 # 1 от 17.06.2016 г.
Обособена позиция №1 ,,І район – с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с.
Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово“
Участникът обяснява, че съгласно приложената калкулация за определяне на обща цена за
изпълнение на договора, предмет на поръчката са заложили 750,5 тона отпадъци средно за
година, съгласно посоченото от Възложителя прогнозно количиство в техническото задание,
Таблица № 3 Прогнозни количества отпадъци по населени места за Обособена позиция №1.
Според техническото задание в т. 2, таблица № 3, Възложителят е посочил прогнозни количества
748,62 тона за една година или 62,8 тона на месец. В приложената калкулация, към единичните
цени на видовете дейности е посочено и тонажа на чиято база е калкулирана цената, което е
видно от представените калкулации. В подкрепа на казаното дотук са приложените в офертата
калкулации и анализи в ценовата оферта за обособена позиция №1.
Обособена позиция № 2 ,,ІІ район – с. Бабук, с. Българка, с. Главан, с. Богорово с. Казимир,
с. Срацимир, с. Майор Ценович и с. Поп Кралево“
Участникът обяснява, че приложената калкулация към ценовата оферта за определяне на
обща цена за изпълнение на договора, предмет на поръчката са заложили 340,00 тона отпадъци
средно за година, съгласно посоченото от Възложителя прогнозно количество в техническото
задание, т.1 за Обособена позиция № 2. Приложената калкулация е изготвена в пълно
съответствие с техническото задание, като в нея е заложена цялата минимално изискуема техника
посочена от Възложителя за извършване на дейността и ръчен труд необходим за събирането и
извозването на тези количества отпадъци. Съгласно приложената калкулация, за определяне цена
на тон извозен смесен битов отпадък от техниката за обслужване на съдовете за отпадъци са
заложили 25 /двадесет и пет/ тона средно за месец, което прави 300 /триста/ тона средно на
година, а изчисленията са на база само специализирани сметосъбирачи необходими за
обслужване на контейнерите. Според участника цитираните прогнозни количества, описани в
техническото задание са 244 тона за година, съответно 20,3 т. на месец са нереално ниски
базирайки се на досегашната практика от 340 т. за година, дружеството е предвидило 300 тона от
съдовете, съответно 12 месеца по 25 тона. Разликата от 40 тона между предвидените общи
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количества и тия от съдовете са предвидили за останалите позиции - едрогабаритни, сгур,
инертни и строителни отпадъци, а при въвеждане на система за битови биоразградими отпадъци
от домакинствата и биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини и за
тоя вид отпадъци. В подкрепа на казаното дотук са приложените калкулации и анализи в
ценовата оферта за обособена позиция № 2.
Д-р Еникова, в качеството си на управител на „Ербауер” ЕООД, отчита факта, че
дружеството е дългогодишен партньор и изпълнител на договори за сметосъбиране и
сметоизвозване с Община Силистра, разполага със собствена база, техника и квалифициран
персонал и счита, че представените предложения са коректни и съобразени с изискванията на
Възложителя, посочени в техническите задания по съответните обособени позиции.
„Синева” ЕООД - Вх.№К3097 # 2 от 17.06.2016г.
Обособена позиция №1 ,,І район – с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с.
Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово“
Участникът обяснява, че съгласно приложената калкулация за определяне на обща цена за
изпълнение на договора са заложили 790 тона отпадъци средно за година, а изчисленията са на
база цялата техника, необходима за събирането и извозването на тези количества. Съгласно
приложената калкулация за определяне цена на тон извозен смесен битов отпадък от техниката за
обслужване на съдовете за отпадъци са заложили 65,8 тона средномесечно, което съответно
прави 768 тона за година, а изчисленията са на база само специализиран сметосъбирач – 2 броя,
необходими за обслужването на контейнерите. Имайки предвид, че цитираните прогнозни
количества количества, описани в таблица 3 от техническото задание са 749 тона за година,
съответно 62,4 тона на месец са ниски базирайки са на досегашната практика. Според
дружеството, събрания смесен битов отпадък ще бъде около 66 тона средно месечно. Получената
разлика между предвидените общи количества отцялата техника и тия от съдовете само със
сметосъбирач са предвидени за останалите позиции – едрогабаритни, сгур, инертни и строителни
отпадъци, а при въвеждане на система за събиране на битови биоразградими отпадъци от
домакинства и биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини и за тоя вид
отпадъци. В подкрепа на това, дружеството посочва приложените калкулации и анализи в
ценовата си оферта.
Обособена позиция № 2 ,,ІІ район – с. Бабук, с. Българка, с. Главан, с. Богорово с. Казимир,
с. Срацимир, с. Майор Ценович и с. Поп Кралево“
Участникът обяснява, че съгласно приложената калкулация за определяне на обща цена за
изпълнение на договора са заложили 340 тона отпадъци средно за година, а изчисленията са на
база цялата техника и ръчен труд, необходими за събирането и извозването на тези количества.
Съгласно приложената калкулация за определяне цена на тон извозен смесен битов отпадък от
техниката за обслужване на съдовете за отпадъци са заложили 28 тона средномесечно, което
съответно прави 336 тона средно за годината, а изчисленията са на база само специализиран
сметосъбирач – 2 броя, необходими за обслужването на контейнерите. Имайки предвид, че
цитираните прогнозни количества количества, описани в таблица 3 от техническото задание са
244 тона за година, съответно 20,3 тона на месец са ниски базирайки са на досегашната
практика. Според дружеството, получената разлика между предвидените общи количества
отцялата техника и тия от съдовете само със сметосъбирач са са предвидени за останалите
позиции – едрогабаритни, сгур, инертни и строителни отпадъци, а при въвеждане на система за
събиране на битови биоразградими отпадъци от домакинства и биоотпадъци от поддържане на
обществени площи, паркове и градини и за тоя вид отпадъци. В подкрепа на това, дружеството
посочва приложените калкулации и анализи в ценовата си оферта.
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След обсъждане и анализ на изложените мотиви и аргументи от участниците комисията
констатира, че и двете дружества са изготвили ценовите си предложения по Обособена позиция
№1, съгласно посочените прогнозни количества в Таблица № 3 от техническото задание, без да
обърнат внимание на текста изписан в т.1, а именно „Общото прогнозно годишното количество
смесени твърди битови отпадъци ( в т.ч строителни отпадъци от ремонти в бита,
едрогабаритни отпадъци (стари мебели и др), биоразградими (растителни) отпадъци
разположени до съдовете за ТБО) предмет на поръчката изчислено на база норма на
натрупване на жител възлиза на 749 тона/годишно. На база досегашния опит общото
количество отпадъци предмет на поръчката ще бъдат 866 тона / годишно” .
За формиране на цената по Обособена позиция № 2, и двете дружества са предвидили
завишен брой машиносмени на автомобилите обслужващи съдовете за отпадъци тип „Бобър”,
което води до увеличение на цената за тон събран и извозен отпадък. Заложените целеви
количества, които дружествата ще извозват на посочените цени са по – ниски от количеството по
задание на Възложителя. Членовете на Комисията стигнаха до извода, че по този начин още
веднъж се се постига завишаване на цената за тон събран и извозен отпадък.
С така представените ценови предложения е видно, че участниците „Синева” ЕООД и
„Ербауер” ЕООД не са проучили подробно документацията за участие и по този начин са
представили оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя.
В раздел ІV, т.1 е записано: „1.1 От участниците се очаква подробно да проучат
документацията за участие, както и да вземат предвид изискванията за предоставяне на
информацията в съответния вид и форма.
1.2 Участниците в обществената поръчка носят отговорност за подробното проучване на
документацията за участие, както и всички изменения в документацията за участие, изготвени
по време на срока за предоставяне на офертите.
1.3 При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
условията, обявени от Възложителя, като отговорност за правилното разучаване на
документацията, носи единствено участника.”
След преценка и анализ на фактите и с оглед направените констатации, комисията се
обедини около мнението, че участниците „Синева” ЕООД и „Ербауер” ЕООД не отговарят на
изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание. Предвид обстоятелството, че
изискванията на Възложителя са еднакви за всички участници, факт е, че участника „Астон
сервиз” ООД се е запознал изцяло с изискванията на възложителя и представя оферта в
съответствие с поставените в техническото задание условия.
Предвид направените констатации за всеки участник и използването най – вече на
транспортни средства с бункер 18м3 и с 10м3 за предоставяне предмета на поръчката с най-ниски
разходи при сключване на договор би била офертата представена от “Астон сервиз” ООД. На
база представените от участниците единични ценови предложения, съгласно обявеното целево
количество от Възложителя, стойността на услугата би била:
Участник

"Астон севиз "ООД
"Ербауер" ЕООД
"Синева" ЕООД

Целево
количество
обособени
позиции
Об.п 1
866
866
866

Цена по обособени Стойност на услугата
по позиции за техниката
обслужваща съдовете
за отпадъци

Об.п 2
340
340
340

Об.п 1
57,96
81,79
75,8

Об.п 2
44,94
65,96
69,23

Об.п 1
50 193,36
70 830,14
65 642,80

Об.п 2
15 279,60
22 426,40
23 538,20
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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82 42 43Факс:(086) 82 33 43
e-mail:mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

Предвид гореизложеното, комисията реши и предлага на Възложителя:
1. На основание чл. 69, ал. 1, т.3 от отм. ЗОП, да отстрани участниците „Синева” ЕООД и
„Ербауер” ЕООД.
2. За изпълнител на обществена поръчка с предмет 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“ да бъде избран участника “Астон сервиз”
ООД.
Комисията приключи своята работа на на 22.06.2016 г.
Настоящият протокол е съставен на 27.06. 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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