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П Р О Т О К О Л   №: 3.1 

 
по член 72 от Закона за обществените поръчки (във връзка с Параграф 18 от Преходни и 
Заключителни разпоредби в Закона за обществените поръчки Обн. ДВ. бр.13 от 16 
Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г.). 

 
От дейността на Комисия, назначена със Заповед №: 519/08.04.2016г. на Кмета на Община 
Септември, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получени оферти в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки 
(ЗОП) с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и 
поддържане на чистотата на територията на Община Септември» 
 

Днес, 18.05.2016 год., от 10:00 часа, на закрито заседание в Заседателна зала на 
Общински съвет гр. Септември, се събра комисия в състав: 

 

Председател:  

Ангел Георгиев Бончев –Директор Дирекция «Транспорт и околна среда» 

 

Членове:  

1. Дафинка Аспарухова Семерджиева – Адвокат /Резервен член/, поради отсъствие 
на основния – Петя Нейчева Харизанова  

2. Теодора Георгиева Йовчева - Счетоводител при Община Септември /Резервен 
член/, поради отсъствие на основния Ели Георгиева Лазарова 

3. Атанаска Чавдарова Ангелова – Главен експерт «Екология» към    
Дирекция»Транспорт и околна среда»; 

4. Иванка Василева Сестримска– Главен счетоводител при Община Септември 

 
със задача: да отвори и разгледа изисканите с Протокол №: 3/25.04.2016г., и представени 
от участниците, анализи за формираната крайна цена за изпълнение на обществената 
поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и 
поддържане на чистотата на територията на Община Септември», както и оцени и класира 
участниците, допуснати до етап на оценка. 
 

Подробен анализ в писмен вид на Участник № 1 – „Чистота - 
Септември„ ДЗЗД: 

С писмо наш вх. №:9600-1-10/04.05.2016 г., Участник № 1 – „Чистота - Септември„ 
ДЗЗД е представил в изискуемия срок подробен анализ в писмен вид, за това как е 
формирана крайната цена за 1 (една) година на база единичните цени за дейностите по 
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на 
чистотата на територията на община Септември, съответно общата цена за целия срок на 
изпълнение на обществената поръчка.  

В представеният писмен анализ, участникът е изложил по дейности, начина на 
формираната от него цена. 

След извършен детайлен преглед на представеното от участника, Комисията констатира 
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следното: 

Участникът e разгледал всички дейности за изпълнение на поръчката, на база на които е 
формирана общата цена за 1 (една) година, както и за пълния 4 (четири) годишен период 
за изпълнение на поръчката. 
За всяка една дейност е посочена детайлна разбивка на предложените цени и всички 
обстоятелства, въз основа на които е формирана единичната цена и получена обща за 
пълно изпълнение на конкретната дейност за период от 1 (една) година. 
 
След извършени преизчисления от Комисията и съгласно представеният анализ, бе 
установено, че единичните стойности заложени от участника в образеца „Предлагана 
цена”, реално формират единствено и само цена за дейности: 

 „Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнер хиляда и сто литра 
(метален) до депо”; 

 „Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнер хиляда и сто литра 
(пластмаса) до депо”; 

 „Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнер (кофа) сто и двадесет литра 
(пластмаса) до депо”; 

 
По отношение на другите дейности, предмет на единична цена и формирана обща за 
поръчката, комисията установи следното: 
 

2. За Дейност „Събиране и транспортиране до депо на едрогабаритни отпадъци 
(ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, образувани при 
извършване на ремонтни дейности от домакинствата, както и изчистване на 
нерегламентирани сметища”. 

Участникът е използвал свое предположение за струпване на отпадъци около 
контейнерите в рамките на седмица в годината, като отчита, че това е периодът, през 
който се извършва извънредно почистване на жилищните територии в община Септември. 
Също така участникът отчита, че ще бъде извършен по един курс в рамките на година за 
всеки работен ден от една седмица или общо пет курса за събиране и транспортиране до 
депо на ЕГО и строителни отпадъци. Участникът е предложил единична цена в размер на 
180.00 лв., на курс, или обща за годината в размер на 900.00 лв., формирана по следният 
начин: 5*180.00 = 900.00 лв.   

Така изложения анализ от „Чистота Септември” ДЗЗД не отговаря на изискванията на 
Възложителя. Мотивите изложени от участника не кореспондират с условията и 
изискванията в Техническата спецификация от документацията за участие. Съгласно 
изискванията на Възложителя, посочени на стр. 7 и стр. 8 от техническата спецификация: 
„Изпълнителят извършва дейността по събиране и транспортиране на ЕГО от площите, 
разположени около контейнерите за отпадъци, съгласно обявен график. При 
необходимост, Изпълнителят извършва допълнително дейността по заявка на 
Възложителя и извън графика. Възложителят има право по всяко време да променя 
графика за обслужване. Изпълнителят осигурява необходимата специализирана техника за 
събирането и транспортирането на ЕГО изхвърлени до контейнерите, в т.ч. и строителни 
отпадъци от ремонтни дейности от домакинства. Изпълнителят транспортира събраните 
ЕГО до депото, определено от Възложителя в настоящата техническа спецификация. 
Събирането на отпадъци от Точките за събиране се извършва с транспортни средства, 
съобразени с вида на контейнерите. Събирането на отпадъци от Точките за събиране се 
извършва в дневна и/или нощна смяна в зависимост от трафика в районите, като се 
спазват изискванията за работно време и наредбите за обществения ред на община 
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Септември.” 

В своето „Предложение за изпълнение на поръчката”, за дейност „Събиране и 
транспортиране до депо на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около 
контейнерите строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от 
домакинствата, както и изчистване на нерегламентирани сметища”, участникът е посочил 
следното: 

Таблица №: 1.3: 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видно от гореизложеното, участникът е оферирал за всяко едно населено място по 
отделно 5 (пет) курса на седмица при единична цена на курс от 180.00 лв., която единична 
цена е посочена  в образец „Предлагана цена”.  
След извършване на съответните преизчисления, комисия установи следното: 
1 (една) година съдържа 52 (петдесет и две) седмици. С оглед на този факт, броя седмици 
следва да се умножи по оферираната кратност и общата сума се умножава по оферираната 
единична цена. По този начин ще бъде получена крайната цена за изпълнение на 
цитираната по-горе дейност. 
52*70*180.00 = 655 200.00 лв. цена за година. 
Комисията констатира неправомерни изчисления и формирана цена от участника по 
Дейност „Събиране и транспортиране до депо на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и 
изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, образувани при извършване на 
ремонтни дейности от домакинствата, както и изчистване на нерегламентирани сметища”. 
Използвания от участника подход не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно, 
които изпълнението на дейността се извършва всяка една седмица през годината по всяко 
едно от населените места, съгласно предложената от участника кратност в диапазона: 
минимум 1 и максимум 5. Участникът е оферирал за всяко едно населено място по 
отделно, кратност от 5 (пет) курса на седмица. При единична цена на курс от 180.00 лв. В 
представения анализ, участник „Чистота Септември” ДЗЗД посочва, че взема на предвид 
при формирането на цената, единствено и само 5 (пет) курса общо за всички населени 
места за цялата година, а не по всяко едно населено място за всяка една седмица. 
Формирането на цената от участника е невярно и неточно. 
 

 
№ 

 
НАСЕЛЕНО МЯСТО 

Седмично извозване 
на отпадъци със 

самосвал (курсове) 

1 Гр. Септември 5 
2 с. Бошуля 5 
3 с. Варвара 5 
4 гр. Ветрен 5 
5 с. Ветрен дол 5 
6 с. Виноградец 5 
7 с. Горно Вършило, с. Долно Вършило 5 
8 с. Славовица 5 
9 с. Злокучене 5 

10 с. Карабунар 5 
11 с. Ковачево 5 
12 с. Лозен 5 
13 с. Семчиново 5 
14 с. Симеоновец 5 
   

 ОБЩО 70 
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В тази връзка след извършените коректни изчисления Комисията установи, че реалната 
цена за изпълнение на Дейност: „Събиране и транспортиране до депо на едрогабаритни 
отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, образувани при 
извършване на ремонтни дейности от домакинствата, както и изчистване на 
нерегламентирани сметища”, възлиза на 655 200.00 лв. (шестстотин петдесет и пет хиляди 
и двеста лева) цена за година или 2 620 800.00 лв. (два милиона шестстотин и двадесет 
хиляди и осемстотин лева) за 4 (четири) годишния срок за изпълнение. 
 
3. За Дейност „Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на градския 
транспорт, детски площадки и др.”. 

Участникът е използвал свое предположение за извършване на дейността единствено и 
само през летния период на годината, като отчита, че това е период равняващ се на 28 
(двадесет и осем) седмици на площ от 62 000 кв. м. Участникът определя обема на 
извършената работа на 8 680 000 кв. м. или: 62 000*5*28 = 8 680 000 кв. м. 

За формирането на цената, обединението умножава обема на извършената работа по 
оферираната в Ценовото предложение („Предлагана цена”) единична цена възлизаща на 
0,01 лв. или: 

8 680 000*0,01 = 86 800.00 лв. 

Така изложения анализ от участника не отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивите изложени от участника не кореспондират с условията и изискванията в 
Техническата спецификация от документацията за участие. Действително за конкретната 
дейност Възложителят не е посочил конкретен период през годината в който да се 
изпълняват задълженията по нея, същевременно, документацията за участие изисква от  
участниците да формират своята цена  на базата на предложената седмична кратност за 
пълния брой седмици за 1 (една) година. Въпросното обстоятелство не е взето предвид от 
участника формиране на предложената от него цена. 

В своето „Предложение за изпълнение на поръчката”, за дейност „Ръчно метене на 
тротоари, улични платна, алеи, спирки на градския транспорт, детски площадки и др.”, 
участникът е посочил следното: 

Таблица №: 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 

 
НАСЕЛЕНО МЯСТО 

За седмична 
кратност на 

населено място 
за ръчно метене 

1 Гр. Септември 5 
2 с. Бошуля 5 
3 с. Варвара 5 
4 гр. Ветрен 5 
5 с. Ветрен дол 5 
6 с. Виноградец 5 
7 с. Горно Вършило, с. Долно Вършило 5 
8 с. Славовица 5 
9 с. Злокучене 5 

10 с. Карабунар 5 
11 с. Ковачево 5 
12 с. Лозен 5 
13 с. Семчиново 5 
14 с. Симеоновец 5 
   

 ОБЩО 70 
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Видно от гореизложеното, участникът е оферирал за всяко едно населено място по 
отделно кратност възлизаща на 5 (пет) пъти на седмица или общо 70 за всички населени 
места за 1 (един) бр. седмица за площ от 62 000 кв. м. при единична цена от 0.01 лв. 
 
След извършване на съответните преизчисления, комисия установи следното: 
1 (една) година съдържа 52 (петдесет и две) седмици. С оглед на този факт, броя седмици 
следва да се умножи по оферираната кратност и предвидената по Техническата 
спецификация площ, като общата получена сума се умножава по оферираната единична 
цена. По този начин ще бъде получена крайната цена за изпълнение на цитираната по-горе 
дейност. 
52*70*62 000*0,01 = 2 256 800.00 лв. цена за година. 
Комисията констатира неправомерни изчисления и формирана цена от участника по 
Дейност „Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на градския транспорт, 
детски площадки и др.”. Използвания от участника подход не отговаря на изискванията на 
Възложителя, съгласно които изпълнението на дейността се извършва всяка една седмица 
през годината по всяко едно от населените места, съгласно предложената от участника 
кратност в диапазона: минимум 1 и максимум 5. Участникът е оферирал за всяко едно 
населено място по отделно, кратност от 5 (пет) пъти на седмица. При единична цена на  
0.01 лв. В представения анализ, участник „Чистота Септември” ДЗЗД посочва, че взема на 
предвид при формирането на цената, единствено и само 28 (двадесет и осем) седмици а не 
пълния период през годината от 52 (петдесет и две) седмици, както и взема предвид 
кратността само за едно населено място, а не общата която посочва за всички в рамките на 
1 (една) седмица. Формирането на цената от участника е невярно и неточно.     
 
В тази връзка след извършените коректни изчисления Комисията установи, че реалната 
цена за изпълнение на Дейност: „Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки 
на градския транспорт, детски площадки и др.”, възлиза на 2 256 800.00 лв. (два милиона 
двеста петдесет и шест хиляди и осемстотин лева) цена за година или 9 027 200.00 лв. 
(девет милиона двадесет и седем хиляди и двеста лева) за 4 (четири) годишния срок за 
изпълнение.  
 
4. За Дейност „Ръчно събиране в чували и извозване на паднали по тротоарите и 
регулите на уличните платна листа от дървета”. 

Участникът е формирал своята цена на база заложената от Възложителя площ възлизаща 
на 62 000 кв. м., кратност от 5 (пет) работни дни в рамките на седмица на единична цена: 
0,01 лв., или: 

62 000*5*1*0,01 = 3 100.00 лв. 

Така изложения анализ от участника не отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивите изложени от участника не кореспондират с условията и изискванията в 
Техническата спецификация от документацията за участие. Действително за конкретната 
дейност Възложителят е посочил конкретен период – през цялата годината в който да се 
изпълняват задълженията по нея, съобразно метеорологичните условия, същевременно, 
документацията за участие изисква от  участниците да формират своята цена  на базата на 
предложената седмична кратност за пълния брой седмици за 1 (една) година. Въпросното 
обстоятелство не е взето предвид от участника формиране на предложената от него цена. 

В своето „Предложение за изпълнение на поръчката”, за дейност „Ръчно събиране в 
чували и извозване на паднали по тротоарите и регулите на уличните платна листа от 
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дървета”, участникът е посочил следното: 

Таблица №: 3: 

 
Видно от гореизложеното, участникът е оферирал за всяко едно населено място по 
отделно кратност възлизаща на 5 (пет) пъти на седмица или общо 70 за всички населени 
места за 1 (един) бр. седмица за площ от 62 000 кв. м. при единична цена от 0.01 лв. 
 
След извършване на съответните преизчисления, комисия установи следното: 
1 (една) година съдържа 52 (петдесет и две) седмици. С оглед на този факт, броя седмици 
следва да се умножи по оферираната кратност и предвидената по Техническата 
спецификация площ, като общата получена сума се умножава по оферираната единична 
цена. По този начин ще бъде получена крайната цена за изпълнение на цитираната по-горе 
дейност. 
52*70*62 000*0,01 = 2 256 800.00 лв. цена за година.    
Комисията констатира неправомерни изчисления и формирана цена от участника по 
Дейност „Ръчно събиране в чували и извозване на паднали по тротоарите и регулите на 
уличните платна листа от дървета”. Използвания от участника подход не отговаря на 
изискванията на Възложителя, съгласно, които изпълнението на дейността се извършва 
всяка една седмица през годината по всяко едно от населените места, съгласно 
предложената от участника кратност в диапазона: минимум 1 и максимум 5. Участникът е 
оферирал за всяко едно населено място по отделно, кратност от 5 (пет) пъти на седмица. 
При единична цена възлизаща на 0.01 лв. В представения анализ, участник „Чистота 
Септември” ДЗЗД посочва, че взема на предвид при формирането на цената, 1 бр. 
седмица, а не пълния период през годината от 52 (петдесет и две) седмици, както и взема 
предвид кратността само за едно населено място (5), а не общата, която посочва за всички 
в рамките на 1 (една) седмица. Формирането на цената от участника е невярно и неточно.     
 
В тази връзка след извършените коректни изчисления Комисията установи, че реалната 
цена за изпълнение на Дейност: „Ръчно събиране в чували и извозване на паднали по 

 
№ 

 
НАСЕЛЕНО МЯСТО 

Седмична кратност на населено 
място за ръчно събиране в 

чували на паднали по 
тротоарите и регулите на 
уличните платна листа от 

дървета 
1 Гр. Септември 5 
2 с. Бошуля 5 
3 с. Варвара 5 
4 гр. Ветрен 5 
5 с. Ветрен дол 5 
6 с. Виноградец 5 
7 с. Горно Вършило, с. Долно Вършило 5 
8 с. Славовица 5 
9 с. Злокучене 5 

10 с. Карабунар 5 
11 с. Ковачево 5 
12 с. Лозен 5 
13 с. Семчиново 5 
14 с. Симеоновец 5 
   

 ОБЩО 70 
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тротоарите и регулите на уличните платна листа от дървета”, възлиза на 2 256 800.00 лв. 
(два милиона двеста петдесет и шест хиляди и осемстотин лева) цена за година или 9 027 
200.00 лв. (девет милиона двадесет и седем хиляди и двеста лева) за 4 (четири) годишния 
срок за изпълнение.  
 
5. За Дейност „Ръчно почистване на прораснала трева по регулите на уличните 
платна и фугите на тротоарите, ръчно почистване на пътното платно от отпадъци 
като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.”. 

Участникът е формирал своята цена на база стойност от почистване за период от 1 (една) 
седмица. Посочва, че с оглед на дългогодишния си опит в областта на комуналните 
услуги, както и позовавайки се на експертно мнение на специалисти използва следния 
подход за определяне на реалната площ: 

Определя средната дължина на пътното платно (площта дадена по Техническа 
спецификация, разделена на средната ширина на пътното платно), умножена по петдесет 
сантиметра (дейността обхваща до един метър от регула), по две (едно пътно платно има 
две регули) и добавяйки десет процента от площта на тротоарите дадени за почистване 
(дейността се извършва там където не е възможно или не е целесъобразно използването на 
техника).  

Съобразно използвания подход, участникът е определил, че площта, която ще бъде реално 
почиствана възлиза на двадесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и шест цяло и 
шестстотин шестдесет и шест квадратни метра. Обема на извършваната работа е 
определен от участника за година равняващ се на 134 333,333 кв. м., или: 

26 866,666*5*1 = 134 333,333 

Определените квадратни метра, участникът е умножил по предложената единична цена, с 
което е формирал цена за година, възлизаща на 1343,333 лв. без ДДС. 

Така изложения анализ от участника не отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивите изложени от участника не кореспондират с условията и изискванията в 
Техническата спецификация от документацията за участие.  

Действително за конкретната дейност Възложителят е посочил конкретен период – през 
цялата годината в който да се изпълняват задълженията по нея, съобразно 
метеорологичните условия, същевременно, документацията за участие изисква от  
участниците да формират своята цена  на базата на предложената седмична кратност за 
пълния брой седмици за 1 (една) година. Въпросното обстоятелство не е взето предвид от 
участника при формиране на предложената от него цена. 

В своето „Предложение за изпълнение на поръчката”, за дейност „Ръчно почистване на 
прораснала трева по регулите на уличните платна и фугите на тротоарите, ръчно 
почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, 
пясък, пръст, треви и др.”, участникът е посочил следното: 

Таблица №: 4: 
 

№ 
 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
Седмична  кратност на населено 

място за ръчно почистване на 
прораснала трева по регулите 

на уличните платна и фугите на 
тротоарите, ръчно почистване 
на пътното платно от отпадъци 

като смеси за зимно 
обезопасяване, наноси, пясък, 

пръст, треви и др. 
1 Гр. Септември 5 
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Видно от гореизложеното, участникът е оферирал за всяко едно населено място по 
отделно кратност възлизаща на 5 (пет) пъти на седмица или общо 70 за всички населени 
места за 1 (един) бр.  при единична цена от 0.01 лв. 
 
След извършване на съответните преизчисления, комисия установи следното: 
1 (една) година съдържа 52 (петдесет и две) седмици. С оглед на този факт, броя седмици 
следва да се умножи по оферираната кратност и предвидената по Техническата 
спецификация площ, като общата получена сума се умножава по оферираната единична 
цена. По този начин ще бъде получена крайната цена за изпълнение на цитираната по-горе 
дейност. 
52*70*134 333,333 *0,01 = 4 889 733.32 лв. цена за година.   
  
Комисията констатира неправомерни изчисления и формирана цена от участника по 
Дейност „Ръчно почистване на прораснала трева по регулите на уличните платна и фугите 
на тротоарите, ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно 
обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.”. Използвания от участника подход не 
отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно, които изпълнението на дейността се 
извършва всяка една седмица през годината по всяко едно от населените места, съгласно 
предложената от участника кратност в диапазона: минимум 1 и максимум 5. Участникът е 
оферирал за всяко едно населено място по отделно, кратност от 5 (пет) пъти на седмица. 
При единична цена възлизаща на 0.01 лв. В представения анализ, участник посочва, че 
взема на предвид при формирането на цената, 1 бр. седмица, а не пълния период през 
годината от 52 (петдесет и две) седмици, както и взема предвид кратността само за едно 
населено място (5), а не общата която посочва за всички в рамките на 1 (една) седмица. 
Формирането на цената от участника е невярно и неточно.     
 
6. За Дейност „Седмично извозване на отпадъци със самосвал (курсове) за 
извършени: 

 Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на градския 
транспорт, детски площадки и др; 

 Ръчно събиране в чували и извозване на паднали по тротоарите и регулите на 
уличните платна листа от дървета; 

 Ръчно почистване на прораснала трева по регулите на уличните платна и 
фугите на тротоарите, ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като 
смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.”. 

2 с. Бошуля 5 
3 с. Варвара 5 
4 гр. Ветрен 5 
5 с. Ветрен дол 5 
6 с. Виноградец 5 
7 с. Горно Вършило, с. Долно Вършило 5 
8 с. Славовица 5 
9 с. Злокучене 5 

10 с. Карабунар 5 
11 с. Ковачево 5 
12 с. Лозен 5 
13 с. Семчиново 5 
14 с. Симеоновец 5 
   

 ОБЩО 70 
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Участникът е посочил в представеният от него анализ, че ще извършва извозването със 
самосвал всеки работен ден в рамките на една седмица по един курс.  

Също така участникът е визирал ангажираност от 28 (двадесет и осем седмици) за 1 (една) 
година. Действително за конкретната дейност Възложителят не е посочил конкретен 
период през годината в който да се изпълняват задълженията по нея, същевременно, 
документацията за участие изисква от  участниците да формират своята цена  на базата на 
предложената седмична кратност за пълния брой седмици за 1 (една) година. Въпросното 
обстоятелство не е взето предвид от участника при формиране на предложената от него 
цена. 

Обема на извършваната работа за 1 (една) година определен от участника възлиза на 140 
(сто и четиридесет) курса, или: 

1*5*28 = 140 

Получената стойност е умножена по предложената единична цена, въз основа на което 
участникът формира цена за изпълнение на година равняваща се на 25 200.00 лв., или: 

140*180,00 = 25 200.00 

Така изложения анализ не отговаря на изискванията на Възложителя. Формираната от 
участника цена не кореспондира на предложените от участника показатели в 
„Предложението за изпълнение на поръчката”. В в своето „Предложение за изпълнение на 
поръчката, участникът е оферирал кратност за всяко едно населено място по отделно, като 
е посочил по 5 (пет) курса за населено място или общо 70 на седмица за всички населени 
места като цяло. 

Единичната цена предложена от участника в размер на 180.00 лв. следва да е относима 
към всяко едно населено място за 1 (единица) кратност или както е оферирал участника: 

При кратност 5 на населено, място единичната цена следва да бъде умножена по 
оферираната кратност, за да бъде получена цена на населено място за 1 (една) седмица. 

С оглед на факта, че съгласно изискванията на Възложителя, участникът е оферирал 
кратност за всяко едно населено място за 1 седмица. Общия брой кратност по всички 
населени места за 1 (една) седмица възлиза на стойност 70 (седемдесет).  

Като продължение на гореизложеното обръщаме внимание и на факта, че 1 (година) 
обхваща 52 (петдесет и две) седмици, което обстоятелство не е взето на предвид от 
участника. 

С оглед на гореизложеното и съгласно изискванията на документацията за участие, 
комисията извърши преизчисление на формираната от участника цена за настоящата 
дейност, въз основа на което получи следните данни: 

1 (една) година съдържа 52 (петдесет и две) седмици. С оглед на този факт, броя седмици 
следва да се умножи по оферираната кратност и общата сума се умножава по оферираната 
единична цена. По този начин ще бъде получена крайната цена за изпълнение на 
цитираната по-горе дейност. 
52*70*180.00 = 655 200.00 лв. цена за година. 
Комисията констатира неправомерни изчисления и формирана цена от участника по 
настоящата дейност. Използвания от участника подход не отговаря на изискванията на 
Възложителя, съгласно които изпълнението на дейността се извършва всяка една седмица 
през годината по всяко едно от населените места, съгласно предложената от участника 
кратност в диапазона: минимум 1 и максимум 5. Участникът е оферирал за всяко едно 
населено място по отделно, кратност от 5 (пет) курса на седмица. При единична цена на 
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курс от 180.00 лв. В представения анализ, участник посочва че взема на предвид при 
формирането на цената, единствено и само 5 (пет) курса общо за всички населени места за 
цялата година, а не по всяко едно населено място за всяка една седмица. Формирането на 
цената от участника е невярно и неточно. 
В тази връзка след извършените коректни изчисления Комисията установи, че реалната 
цена за изпълнение на Дейност: „Събиране и транспортиране до депо на едрогабаритни 
отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, образувани при 
извършване на ремонтни дейности от домакинствата, както и изчистване на 
нерегламентирани сметища”, възлиза на 655 200.00 лв. (шестстотин петдесет и пет хиляди 
и двеста лева) цена за година или 2 620 800.00 лв. (два милиона шестстотин и двадесет 
хиляди и осемстотин лева) за 4 (четири) годишния срок за изпълнение. 
 
7. За дейности: 

 Автометене с машина на пътното платно от натрупани отпадъци. 
 Автометене на тротоари с машина; 
 Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на 

градския транспорт, алеи и други места за обществено ползване; 
Участникът е посочил в своя анализ формиране на единичната цена на база оферираната 
кратност за 1 (едно) населено място, в рамките на една седмица, като не взел на предвид, 
сборът от оферираните кратности по населени места за съответния брой седмици през 
годината или периода на ангажимент, съгласно Техническата спецификация на 
Възложителя, както е посочено специално за дейността по „Миене с автоцистерна с 
маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на градския транспорт, алеи и други места за 
обществено ползване”. 
Така например за дейност „Автометене на тротоари с машина”, участникът е посочил като 
база за сформиране на цената за година, площта съгласно Техническата спецификация, 
умножена по кратността за 1 (едно) населено място и полученият сбор умножен по 1 
(единица) седмица. По своята същност този вид подход е правилен, но за изчисление на 
цената за 1 (едно) населено място. При получения сбор за всички населени места се 
получава стойност, която не кореспондира с посочената от „Чистота Септември” ДЗЗД в 
анализа. 
 
В изложеният анализ участникът не взел на предвид формирането на крайната цена за 1 
(една) година на база единичните цени за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община 
Септември, съответно общата цена за целия срок на изпълнение на обществената поръчка, 
която следва да е съобразена с изискванията на Възложителя, а именно: на база 
единичните цени посочени в т. 4 от образеца „Предлагана цена”, за дейностите по 
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на 
чистотата на територията на община Септември, за една календарна година т.е. 
единичните цени предложени от участника следва да бъдат умножени по броя на 
оферираните кратности/вдигания предложени от участника в техническото му 
предложение, като същите бъдат съобразени с броя седмици в годината, съответно 
площите, предмет на интервенция по видове дейности. 
Видно от представеният анализ, Комисията констатира реално формирана и съгласно 
изискванията на Възложителя, цена единствено и само за дейности: 

 „Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнер хиляда и сто литра 
(метален) до депо”; 

 „Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнер хиляда и сто литра 
(пластмаса) до депо”; 

 „Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнер (кофа) сто и двадесет литра 
(пластмаса) до депо”; 
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Комисията по безспорен начин, установява, че участникът реално е посочил цена в 
образеца „Предлагана цена”, формирана на база стойност за 1 (едно) населено място и 
оферираната кратност единствено и само за него, без да бъдат взети предвид останалите 
населени места със съответния брой кратности. Също така участникът по своя преценка 
без да се съобразява с изискванията на възложителя е формирал цената си на база 
ангажираност по определен брой седмици през годината а не през пълния период от 1 
година или 52 (петдесет и две) седмици. Видно от изложеното участникът не е спазил 
Техническата спецификация на Възложителя и по своя преценка е изготвил своето ценово 
предложение, чрез използване на факти и условия, които не кореспондират със 
заложеното от Възложителя. 
Закона за обществените поръчки, категорично и ясно дава възможност на всяка една 
заинтересована страна/лице да изиска от Възложителя разяснения по документацията за 
участие или изрази възражения по написаното в нея, съгласно чл. 27а от Закона за 
обществените поръчки действащ към датата на откриване на процедурата.  
Въпросните обстоятелства не са извършени от участника, поради което Закона счита този 
факт за съгласие от негова страна по така заложените условия в процедурата. Не на 
последно място в своята оферта, участникът е Декларирал, че е запознат с всички 
обстоятелства и условия по настоящата поръчка и ги приема. 

 
Видно от направените преизчисления, Комисията констатира обща цена за 
четиригодишния период на изпълнение на база единичните цени и цените за 1 (една) 
година за изпълнение на поръчката, възлизаща многократно над допустимия размер 
заложен като прогнозна стойност в документацията за участие и Обявлението. 
 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за 
обществените поръчки (отм.), Комисията отстранява от по-нататъшно участие 
участник „Чистота - Септември„ ДЗЗД, поради предложена „Предлагана цена” в 
представената оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя. 

 

 

Подробен анализ в писмен вид на Участник № 2 – „Консорциум 
Сметопочистване – Септември„ ДЗЗД: 

 

С писмо наш вх. №9600-1-11/05.05.2016г., Участник № 2 – „Консорциум 
Сметопочистване – Септември„ ДЗЗД е представил в изискуемия срок подробен анализ 
в писмен вид, за това как е формирана крайната цена за 1 (една) година на база 
единичните цени за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, 
почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември, съответно 
общата цена за целия срок на изпълнение на обществената поръчка.  
В представеният писмен анализ, участникът е изложил по дейности, начина на 
формираната от него цена. 
След извършен детайлен преглед на представеното от участника, Комисията констатира 
следното: 
Участникът e разгледал всички дейности за изпълнение на поръчката, на база на които е 
формирана общата цена за 1 (една) година, както и за пълния 4 (четири) годишен период 
за изпълнение на поръчката. 
За всяка една дейност е посочена детайлна разбивка на предложените цени и всички 
обстоятелства, въз основа на които е формирана единичната цена и получена обща за 
пълно изпълнение на конкретната дейност за период от 1 (една) година. 
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След извършени преизчисления от Комисията и съгласно представеният анализ, бе 
установено, че единичните стойности заложени от участника в образеца „Предлагана 
цена”, формират реални цени за всички дейности, предмет на Техническата спецификация 
и относими към предлаганата цена. 
 
За всяка оферираната кратност от „Предложението за изпълнение на поръчката” по всяка 
една дейност, участникът е посочил детайлна и реална разбивка на предвидени разходи. 
Всички изчисления отговарят с математическа точност и кореспондират в пълна степен на 
изискуемото от Техническата спецификация на Възложителя. 
 
Общата цена за година отговаря на реално посочената от участника в образеца 
„Предлагана цена”. Сумарно, същата не надхвърля допустимия праг прогнозна стойност 
по настоящата поръчка за пълния 4 (четири) годишен срок за изпълнение. 
 
С оглед на гореизложеното и в съответствие с чл. 71, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки (отм.), комисията допуска до оценка, участник „Консорциум 
Сметопочистване - Септември” ДЗЗД по показател „Финансова оценка”. 

 

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към оценяване на Ценовото 
предложение/”Предлагана цена” на допуснатия до оценка участник №: 2 „Консорциум 
Сметопочистване – Септември„ ДЗЗД и формиране на комплексна оценка. 

 

ЕТАП 2 - ФИНАНСОВА ОЦЕНКА – ФО 
До финансова оценка (ФО) се допускат само оферти, които съответстват на условията за 
изпълнение на обществената поръчка.  

Коефициент на тежест на финансовата оценка в общата оценка на офертата -  30 %.  
 Максималната оценка за ценовото предложение – ОБЩА ЦЕНА (без ДДС)  на всеки 
кандидат се формира по формулата: 

ФОi = ( Cmin /Ci ) х 100, където: 
Cmin – най – ниската обща предложена цена без ДДС; 
Ci… - общата цена, предложена от съответния участник без ДДС.  

 

 

Участник № 2 – „Консорциум Сметопочистване – Септември„ ДЗЗД: 

ФОi = ( Cmin /Ci ) х 100 = 4 456 816.00 / 4 456 816.00 х 100 = 100 точки 

ФОi = 100 точки 

 

Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на Офертите (КО), 
съгласно Методиката за оценка на офертите и определяне на комплексна оценка по 
следната формула: 

 

КО = ТП х 70% + ФО х 30% 
 

Участник № 2 – „Консорциум Сметопочистване – Септември„ ДЗЗД: 

КО = ТП х 70% + ФО х 30% = 79,22 х 70% + 100 х 30% = 55,45 + 30 = 85,45 точки 
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КО = 85,45 точки 

 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП (отм.), комисията въз 
основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите, 
съобразно предварително обявените критерии и относителна тежест на показателите 
в комплексната оценка от Методиката, ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 
 
1. Участник „Консорциум Сметопочистване – Септември„ ДЗЗД с комплексна оценка 
- 85,45 точки. 

 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата в обществената поръчка, 
участник „Чистота - Септември„ ДЗЗД на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за 
обществените поръчки (отм.), поради предложена „Предлагана цена” офертата, 
която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Видно от 
направените преизчисления, Комисията констатира обща цена за четиригодишния 
период на изпълнение на база единичните цени и цените за 1 (една) година за 
изпълнение на поръчката, възлизаща многократно над допустимия размер заложен 
като прогнозна стойност в документацията за участие и Обявлението. 
 
 
Комисията състави настоящия Протокол на 18.05.2016г. и ще предостави за 
приемане пред Възложителя (на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП /отм./) пълния пакет от 
документи – Протоколи на комисията, заедно с цялата съпътстваща ги 
документация (видно от Протоколите). 
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