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П Р О Т О К О Л  № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

 

На 30.04.2018 г. в 10:00 часа  комисията назначена със Заповед № 233/18.04.2018 г. на Кмета на 

община Белоградчик за провеждане на открита процедура с предмет Доставка на техника и 

оборудване по проект, ,Joint initiatives and solutions in addressing emergency situations in the 

cross border area”, открита с Решение № 135 от 12.03. 2018 г. и обявена в регистъра на 

обществените поръчки на АОП под № 00287-2018-0003 в състав: 

Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант 

Членове: 

1. Антон Иванов Трифонов – Заместник кмет Община Белоградчик 

2. Инж.Будьони Кирилов Тодоров – Директор дирекция „УС и ОГ” 

3. Анелия Емилова Кирилова – Началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки”; 

4. Ангелина Иванова Георгиева – Гл.експерт „Обществени поръчки и икономическо развитие”; 

Протокол № 1 е изпратен и получен от всички участници, като в срока, определен от Комисията са 

постъпили  допълнителни документи от следните участници: 

1. „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД с вх. № 1989-2/30.04.2018 г. 

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията започна своята работа за разглеждане на 

допълнително представените документи за съответствието на документите на всеки участник в 

процедурата с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя в документацията за участие и на Закона за обществени поръчки.  

В хода на проверката за съответствие с изискванията за лично състояние и минималните 

изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи следното: 

За Участник № 1 „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД,  Комисията констатира, че допълнителните 

документи от участника са постъпили в определения срок и пристъпи към прегледа им. Комисията 

установи, че участника е представил следните документи: 

Представен е електронен ЕЕДОП  попълнен съгласно допълнителните указания на Възложителя, 

цифрово подписан с квалифициран електронен подпис от лицата, които са оправомощени да 

направят волеизявленията, съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП. 

Комисията установи, че участникът „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД отговаря на изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и допуска участника до 

разглеждане на Техническото предложение. 

За  Участник № 2 „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД Комисията констатира, че участникът 

отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

допуска участника до разглеждане на Техническото предложение. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложение на допуснатите участници: 

Участник № 1 „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД – комисията установи, че предложението на 

участника отговаря на предварително обявените условия. Съгласно методиката за оценка на 

оферти показателят за оценяване на техническото предложение на  участниците е „Гаранционен 

срок на техниката и оборудването (ГСn)». Участникът е предложил гаранционният срок за 

поддръжка на техниката – 12 ( дванадесет) месеца. 



Участник № 2 „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД комисията установи, че предложението на 

участника отговаря на предварително обявените условия. Съгласно методиката за оценка на 

оферти показателят за оценяване на техническото предложение на  участниците е „Гаранционен 

срок на техниката и оборудването (ГСn)». Участникът е предложил гаранционният срок за 

поддръжка на техниката – 24 (двадесет и четири) месеца. 

Комисията пристъпи към оценка на офертите по показателя  „Гаранционен срок на техниката и 

оборудването (ГСn)» 

Участник № 1 „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД        

ГОn =  (ГОp  /  ГОmах )* 100 = (12/24) *100 = 0,5*100 = 50 х 0,30 = 15 т.                                                  

където: 

ГОN е гаранционният срок на участника; 

ГОmax най-дългият гаранционен срок от предложените гаранционни срокове от всички 

предложения на участниците (гаранционният срок трябва да е посочен в месеци и да е цяло 

число); Предлаганият гаранционен срок не може да бъде по кратък от 12 ( дванадесет) месеца и 

по дълъг от 24 (двадесет и четири) месеца 

ГОp е предложеният на n-тия участник гаранционен срок. 

Участник № 2 „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД 

ГОn =  (ГОp  /  ГОmах )* 100 = (24/24) *100 =  1*100 = 100 х 0,30 = 30 т.                                                  

където: 

ГОN е гаранционният срок на участника; 

ГОmax най-дългият гаранционен срок от предложените гаранционни срокове от всички 

предложения на участниците (гаранционният срок трябва да е посочен в месеци и да е цяло 

число); Предлаганият гаранционен срок не може да бъде по кратък от 12 ( дванадесет) месеца и 

по дълъг от 24 (двадесет и четири) месеца 

ГОp е предложеният на n-тия участник гаранционен срок. 

Настоящият протокол е съставен на  30.04.2018  г. Ценовите предложения на участниците ще 

бъдат оповестени на 04.05.2018 г. в 08,30 часа в Заседателната зала на община Белоградчик, ул. 

„Княз Борис І” № 6, етаж 2. На отварянето могат да присъстват лицата посочени в чл.54, ал.2 от 

ЗОП 

 

Председател: …………(П)………….. 

                       (Рени Христова Длъгнекова) 

 

 

Членове: 1. …………(П)…………..                            2. …………(П)………….. 

                  (Антон Иванов Трифонов)                           (Инж.Будьони Кирилов Тодоров) 

 

               3…………(П)…………..                                   4. …………(П)………….. 

              (Анелия Емилова Кирилова)                                (Ангелина Иванова Георгиева) 

 

 

Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита 

на личните данни (ЗЗЛД) 
 


