
              

     УТВЪРДИЛ: ………/П/….……….. 

                 РАДОСТИН РАДЕВ 

                       Кмет на Община Костенец 

 

 

Д О К Л А Д 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС  

ЗАПОВЕД №РД-04-01/03.01.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 60 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви предоставям настоящия 

доклад, отразяващ резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед      

№РД-04-01 от 03.01.2018 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

при условията на финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на 

община Костенец”, открита с Решение №РД-04-687/24.11.2017 г. на Кмета на Община 

Костенец. 

Комисията извърши поставената задача, като работи в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Сашко Георгиев Стайков – главен специалист „Шофьор“;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител.  

Посоченият състав на комисията е отразен в Протокол №1 от 03.01.2018 г. и 

Протокол №2 от 09.01.2018 г.  

Работният процес на комисията премина през следните етапи: 

 

Етап І 

На 03.01.2018 г., в 11.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Костенец - 

гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, комисията в състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Сашко Георгиев Стайков – главен специалист „Шофьор“;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител“, 

се събра да извърши разглеждане на подадените оферти за участие в обществена поръчка 

с предмет: „Доставка при условията на финансов лизинг на нов комбиниран багер-

товарач за нуждите на община Костенец”, открита с Решение №РД-04-687/24.11.2017 г. 

на Кмета на Община Костенец. 

 Запечатания плик с офертата за участие в откритата процедура получи 

председателя на комисията в 10:50 часа.  

Председателят на комисията откри заседанието в 11:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на Заповед №РД-04-01 от 

03.01.2018 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящия регистър на 

офертите, неделима част от същата Заповед, с цел запознаване със списъка с участниците, 

подали оферти за участие в процедурата.  

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на 

участника в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за 

липса на конфликт с участника, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона 

за обществените поръчки. 



 Съгласно съставеният от отдел „Деловодство” на Община Костенец, на основание 

чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Протокол 

изх.№12-1 от 03.01.2018 г., в определения срок е постъпила една оферта за участие в 

обществената поръчка. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. В залата няма представители. 

 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Регистрирана оферта по обществената поръчка – 1 /един/ бр., както следва: 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. „СИ ЕМ ЕЛ България“ АД 92-С-177 28.12.2017 г. 12.52 ч. 

2. Подадената оферта е постъпила в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представения плик е с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертата, комисията пристъпи 

към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението на 

участника.  

 Офертата се отвори, като последователно се изпълниха следващите действия. 

1. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри" и установи наличието на такъв при участника. 

2. Трима членове на комисията положиха подписите си на плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри", след което същия бе прибран на съхранение.  

3. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

участника, в изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

4. Комисията оповести документите съдържащи се в плика на участника. 

 

С извършването на описаните по-горе действия приключи първия етап от 

заседанието на комисията. 

 

Етап ІІ 

Комисията в закрито заседание, проведено същия ден в 11.30 часа, разгледа 

документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното. 

 

За участието в обществена поръчка с предмет: „Доставка при условията на 

финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на община 

Костенец”, в постъпилата оферта от участника се установи следното:  

 „СИ ЕМ ЕЛ България“ АД, с ЕИК 202096909 

  Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор.  

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 



Р Е Ш И : 

 

Допуска до разглеждане на техническото предложение в офертата на участник, 

който отговаря на изискванията за подбор, както следва: 

„СИ ЕМ ЕЛ България“ АД, с ЕИК 202096909. 

  

Етап ІІІ 

Комисията разгледа техническото предложение в офертата на допуснатия участник 

„СИ ЕМ ЕЛ България“ АД и установи, че същото е изготвено и подадено по образеца 

приложен в документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. 

Критерият за оценка в настоящата поръчка е „оптимално съотношение  

качество/цена“ в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки. 

Методика за комплексна оценка. 

Показателите и относителната тежест на всеки един от показателите при критерий 

за възлагане оптимално съотношение качество/цена за определяне на икономически най-

изгодната оферта са, както следва:  

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: 

 Предлагана цена Оц – максимален брой точки 40; 

 Гаранционен срок Ог – максимален брой точки 10; 

 Оценка на параметрите Oт – максимален брой точки 50. 

1. Предлагана цена (обща стойност на поръчката) Оц – максимален брой 

точки 40 

Оценката на офертата по показател предлагана цена се оценяват по формулата: 

Оц = 40 х (Оцмин / Оцi ), 

където Оцмин е най-ниската измежду всички оферти предложена цена, Оцi – е 

предлаганата цена, съдържащата се в оценяваната оферта, а 40 – е максималния брой 

точки, който участник може да получи по този показател. 

 

2. Гаранционен срок Ог – максимален брой точки 10 

Оценката на офертата по показател гаранционен срок се оценяват по формулата: 

Ог = 10 х (Огi / Огмах.), 

където Огi - гаранционният срок в месеци, предложен в оценяваната оферта, Огмах - е 

най-дългият измежду всички оферти предложен гаранционен срок в месеци, а 10 е 

максималния брой точки, който участник може да получи по този показател. 

  

3. Оценка на параметрите Oт – максимален брой точки 50 

 Офертите по този показател се оценяват със съответния брой точки по 

параметрите на машината, подлежащи на оценка, както следва: 

Показатели Оценка на параметрите – брой точки 

ДВГ и Трансмисия 

Двигател 
Отговарящ на ниво Stage IV / Tier4F – 5 т. 

Отговарящ на предходни нива – 1 т. 

Технология за достигане на 

емисиите 

на изгорелите газове 

Без DPF филтър – 5 т. 

С DPF филтър – 1 т. 

Работен обем на двигателя 

До 4001 см
3 

 - 1 т.
 

От 4002 до 4400 см3 – 5 т. 

Над 4400 см3 – 3 т. 

Въртящ момент на двигателя 
Над 500 Nm – 5 т. 

От 400 до 500 Nm – 1 т. 



Скоростна кутия 

Система за икономия на 

гориво при движение чрез 

автоматично блокиране на 

хидросъединителя 

Включена система – 10 т. 

Без такава система – 1 т. 

Диференциал 

Диференциали - тип 
Диференциали с ограничено приплъзване LSD – 5 т. 

Обикновен диференциал – 1 т. 

Хидравлична система 

Хидравлична помпа – тип 
Аксиално-бутална помпа – 5 т. 

Зъбна помпа – 1 т. 

Товарачна и багерна уредба 

Уредба на товарача 

Тип на Товарната кофа със зъби, 

с работен обем минимум 1.3 м
3
 

Многофункционална кофа тип 6 в 1 – 5 т.  
Многофункционална кофа тип 4 в 1 – 1 т. 

Багерна уредба 

Система за дистанционна 

диагностика и контрол 

(GPS&GPRS) на параметрите на 

двигателя и машината 

Включена система, монтирана от завода-производител – 

5 т. 

Включена система, монтирана след завода-

производител – 1 т. 

 

Оценката по показател Оценка на параметрите (Oт) се формира като сбор от 

съответния брой точки, даден за всеки от горепосочените параметри.  

 

Комплексната оценка (КО) – Комплексната оценка за всяка оферта се формира 

като сума от точките, получени от оценките по показателите предложена цена, 

гаранционен срок и оценка на параметрите по формулата: 

КО = Оц + Ог + Oт 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА: „СИ ЕМ ЕЛ България“ АД, 

с ЕИК 202096909  

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец  

№ 3 е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Участника предлага, както следва: 

1. Срок за доставка – 1 /един/ календарен ден, считано от датата на подписване на 

договора за изпълнение. 

2. Гаранционен срок – 60 /шестдесет/ месеца или 3 000 /три хиляди/ мото часа.  

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ОТ 

УЧАСТНИКА: „СИ ЕМ ЕЛ България“ АД  

1. Гаранционен срок (Ог). 

По този показател Ог - участника получава 10 точки. 

2. Оценка на параметрите Oт 

По този показател От - участника получава 50 точки. 

 



Окончателно решение и класиране на участника преди отваряне на ценовото 

предложение. 

 

Участник 
Ог – Гаранционен 

срок  

Oт – Оценка на 

параметрите  

Технически 

показатели 

/ Ог + Oт/ 

„СИ ЕМ ЕЛ България“ АД      10 точки 50 точки 60 точки 

 

Комисията допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” участника 

„СИ ЕМ ЕЛ България“ АД.   

 

След като комисията единодушно реши, че представеното „Техническо 

предложение” от допуснатия до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” 

участник отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие 

и присъди посочените оценки, същата на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки определи място, дата и час за ново 

публично заседание, на което да бъде отворен плика с ценовото предложение на 

участника, а именно – 09.01.2018 г. от 11.00 часа, в Голяма заседателна зала на Общински 

съвет, на 4 етаж в административната сграда на община Костенец на адрес: гр.Костенец, 

община Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Така определените дата, час и място да бъдат 

доведени до знанието на участника в процедурата, като е препоръчително той да бъде 

уведомен чрез писмо с обратна разписка, удостоверяваща приемането на съобщението.  

 

Етап ІV 

На 09.01.2018 г., в 11.00 часа, в сградата на община Костенец се свика комисията, 

за да разгледа плик „Предлагани ценови параметри”, оцени и класира офертите на 

участниците в откритата процедура, в състав:.  

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Сашко Георгиев Стайков – главен специалист „Шофьор“;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител. 

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, на заседанието няма представител на участника и на 

средствата за масово осведомяване.  

 

Преди да пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри”, 

Председателят на комисията съобщи на присъстващите резултатите от оценяването на 

офертата по другите показатели за оценка от Техническото предложение. Получените 

точки от участника са следните: 

 

ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА: ТП = Ог + От 

 

Участник 
Ог – Гаранционен 

срок  

Oт – Оценка на 

параметрите  

Технически 

показатели 

/ Ог + Oт/ 

„СИ ЕМ ЕЛ България“ АД      10 точки 50 точки 60 точки 

 

В съответствие с чл. 57, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, след оповестяване на горната информация, Председателят на 

комисията отвори и оповести, ценовото предложение на допуснатия участник „СИ ЕМ ЕЛ 

България“ АД. 



При отварянето бе оповестена следната цена, предложена от допуснатия участник:  

 

   Участник Ценово предложение в лева без ДДС 

„СИ ЕМ ЕЛ България“ АД          191 000.00 лв. /сто деветдесет и една хиляди лева/ 

 

Цената е платима в лева без ДДС, при следния погасителен план: Първоначална 

вноска 20% от цената в размер на 38 200.00 лв. /тридесет и осем хиляди и двеста лева/, 

36 /тридесет и шест/ вноски по 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ и остатъчна стойност 

8 800.00 лв. /осем хиляди и осемстотин лева/.  

 

С отварянето на цената приключи публичната част от това заседание на 

Комисията. 

 

В закрито заседание комисията провери дали ценовото предложение на допуснатия 

участник по обособената позиция е подготвено и представено в съответствие с 

изискванията на Документацията за участие в процедурата. Ценовата оферта бе проверена 

за допуснати аритметически и технически грешки. 

 След извършената проверка, комисията пристъпи към класирането на офертата по 

показател „Предложена цена“ (Оц) - предложена от участника крайна цена в лева без 

ДДС за изпълнение на поръчката. Бе получена следната оценка: 

 

Участник Точки по показател Предлагана цена – Оц  

„СИ ЕМ ЕЛ България“ АД      40 т. 

 

След формиране на оценката по втория показател, Комисията изчисли резултатите 

на офертата на допуснатия участник за получаване на Комплексна оценка (КО), която се 

изчислява по формулата:  

КО = Оц + Ог + От.  

 

Участник Точки за Комплексна оценка КО = Оц + Ог + От 

„СИ ЕМ ЕЛ България“ АД      100 т. 

 

Предвид така констатираната предложена цена от плик „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатия участник, в резултат на прилагане на критерий за оценка 

„оптимално съотношение качество/цена“ на офертите за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка при условията на финансов лизинг на нов 

комбиниран багер-товарач за нуждите на община Костенец”, открита с Решение  

№РД-04-687/24.11.2017 г. на Кмета на община Костенец, на основание чл. 58,  ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки комисията единодушно 

определи за спечелил процедурата участника: 

 

  „СИ ЕМ ЕЛ България“ АД, с ЕИК 202096909 

 

 На основание получените резултати при класирането на участника в обществена 

поръчка с предмет: ”Доставка при условията на финансов лизинг на нов комбиниран 

багер-товарач за нуждите на община Костенец”, открита с Решение №РД-04-687 от 

24.11.2017 г. на Кмета на община Костенец, комисията предлага на възложителя да 

сключи договор за изпълнение с участника:  



„СИ ЕМ ЕЛ България“ АД, с ЕИК 202096909, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, район Панчарево, 

п.к.1588, ул.“Околовръстен път“ №438, Промишлена зона Север – Казичане, тел.: 

02/4253999, факс: 02/4253991, електронна поща: jcb@cml.bg, представлявано от Камен 

Тотев Нонев – Изпълнителен директор.  

 

 Настоящият ДОКЛАД, ведно с ПРОТОКОЛ 1 и ПРОТОКОЛ 2,  изготвени в хода 

на работата на комисията и цялата документация за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка при условията на финансов 

лизинг на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на община Костенец”, открита с 

Решение  №РД-04-687/24.11.2017 г. на Кмета на община Костенец, на основание чл. 106, 

ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки, се предоставя на възложителя за утвърждаване.  

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Протокол 1, Протокол 2 и документацията по обществената 

поръчка, заедно с подадената от участника оферта.  

 

  

КОМИСИЯ: 

Председател: 

  Георги Трайков Янакиев  ................./П/................. 

      

 и членове:  

  Сашко Георгиев Стайков   ............/П/.......................  

 

 

    Виолетка Петрова Нейчева           ................/П/.................... 

  

 

 

Дата: 09.01.2018 г. 


