
 

 

 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№РД-04-292 

гр. Костенец, 29.06.2018 г. 

 
 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена 

поръчка.  

  

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени 

резултати с мотиви подробно изложени в Протокол №1 от 23.05.2018 г., Протокол 

№2 от 13.06.2018 г., Протокол №3 от 29.06.2018 г. и Доклад с вх.№12-24 от 

29.06.2018 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-04-224 от 23.05.2018 г. на 

Кмета на Община Костенец за провеждане на открита процедура на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за 

нуждите на ОП "Благоустройство и комунално стопанство" гр. Костенец", 
открита с Решение №РД-04-138 от 12.04.2018 г. на кмета на община Костенец, по 

четири обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на пластмасови 

специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с вместимост 1 100 л. – 

контейнер тип „Ракла“ с плосък капак“, Обособена позиция №2 „Доставка на 

метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с вместимост           

1 100 л. – контейнер тип „Бобър“, Обособена позиция №3 „Доставка на метални 

специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра – 

тип „Мева“ (кофа)“ и Обособена позиция №4 „Доставка на метален мултилифт 

отворен контейнер за транспорт на битови отпадъци с вместимост 32.8 куб. м.“, 
Обявление с №841898 за която обществена поръчка е публикувано в Регистъра за 

обществени поръчки по преписка №00484-2018-0009 на 12.04.2018 г., електронна 

преписка в профила на купувача: http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-dostavka-

na-sadove-za-bitovi-otpadaci-BKS-11042018  

  

О Б Я В Я В А М 

 

 І. Утвърждавам Доклад с вх.№12-24 от 29.06.2018 г. на Община Костенец 

от работата на комисия по провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП "Благоустройство 
и комунално стопанство" гр. Костенец", открита с Решение №РД-04-138 от 

12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец. 

  

 ІІ. Класирам участниците по обособените позиции в обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на 

ОП "Благоустройство и комунално стопанство" гр. Костенец", открита с 

Решение №РД-04-138 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, според 

„оптимално съотношение качество/цена“ по одобрените и обявени показатели, на 
база комплексна оценка и в най-пълно съответствие с предварително обявените 

условия на процедурата, както следва: 

 

1. По Обособена позиция №2 „Доставка на метални специализирани съдове 

за събиране на битови отпадъци с вместимост 1 100 л. – контейнер тип „Бобър“ 



 

1 място – със 100 точки „РИЛА - СНМ“ ООД, с ЕИК 109040673   

- предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 8 555.40 лв. /осеем 

хиляди петстотин петдесет и пет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС. 

2 място – с 96 точки „МЕВА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 130186654    

- предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 9 298.00 лв. /девет 

хиляди двеста деветдесет и осем лева/ без ДДС. 

 

2. По Обособена позиция №3: „Доставка на метални специализирани съдове 

за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра – тип „Мева“ (кофа)“. 

1  място – със 100 точки „РИЛА - СНМ“ ООД, с ЕИК 109040673   

- предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 8 554.00 лв. /осем 

хиляди петстотин петдесет и четири лева/ без ДДС. 

2 място – с 93.73 точки „МЕВА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 130186654    

- предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 9 298.00 лв. /девет 

хиляди двеста деветдесет и осем лева/ без ДДС. 

 

ІІІ. Определям за изпълнител по обособените позиции на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за 

нуждите на ОП "Благоустройство и комунално стопанство" гр. Костенец", 

открита с Решение №РД-04-138 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, както 

следва: 
 

1. По Обособена позиция №2: „Доставка на метални специализирани съдове 

за събиране на битови отпадъци с вместимост 1 100 л. – контейнер тип „Бобър“ 

„РИЛА - СНМ“ ООД, с ЕИК 109040673, със седалище и адрес на управление:  

гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Иван Михайлов“ №42, с адрес за кореспонденция:           

гр. Рила, п.к.2630, ул. „Цар Симеон“ №1, тел.: 07054/2024, електронна поща: 

cnm_rila@abv.bg, представлявано от Валери Тодоров Байрактарски – Управител.   
 

2. По Обособена позиция №3: „Доставка на метални специализирани съдове 
за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра – тип „Мева“ (кофа)“  

„РИЛА - СНМ“ ООД, с ЕИК 109040673, със седалище и адрес на управление:  

гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Иван Михайлов“ №42, с адрес за кореспонденция:           

гр. Рила, п.к.2630, ул. „Цар Симеон“ №1, тел.: 07054/2024, електронна поща: 

cnm_rila@abv.bg, представлявано от Валери Тодоров Байрактарски – Управител.   

  

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията 

– гр. София, бул. „Витоша” №18, в 10-дневен срок от получаване на настоящото 

решение. 

 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................/П/............................ 
         (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН ЛЮБЕНОВ РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец 
 

 

 

 

 

 

 


