


1. Постъпилите оферти да се отварят по реда на тяхното постъпване. 
2. Комисията отваря съответната оферта, като веднага обявява ценово предложение 

на участника. 
3. Поканва с е  представител на участниците, ако такъв присъства на заседанието, 

да подпише ценовите и технически предложения, съдържащи се в офертите 
4. Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява 

съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и 
документацията за участие към нея, във връзка с изискванията на чл.101в от ЗОП. 

5. Офертите, за които при разглеждането им комисията е констатирала, че отговарят 
на всички изисквания на възложителя, подлежат на оценяване по обявения в 
публичната покана критерий за оценка – най-ниска цена: 
         6. Въз основа на резултатите от оценяването на офертите, комисията класира 
участниците. 
 7. Комисията съставят протокол за резултатите от работата си, който съдържа 
предложение до Възложителя за определяне на изпълнител на услугата по съответната 
обособена позиция. 
 8. Комисията подписва протокола и представя същия на Възложителя за 
утвърждаване, като след това го изпраща на всички участници подали оферти, и в същия 
ден го публикува и в профила на купувача. 

 
В отговор на публичната покана, публикувана с уникален код ID 

№9041010/21.04.2015г. в Портала за обществени поръчки на сайта на АОП, в профила на 
купувача, изпратеното съобщение по чл.101б ал.3 от ЗОП до средствата за масово 
осведомяване, в указания в поканата краен срок – 30.04.2015 г., 17:00ч., са получени 2 
оферти от следните участници: 

 

№ Наименование на участника 
Регистрационен 

номер на 
офертата 

Дата на получаване на 
офертата 

1. 
„Д.Д.Д.-1” ООД , гр. София 
 
 

25-00/81 30.04.2015 г., 08:06 ч. 

2. 
„ДДД Експерт Русе” ООД, гр. Русе 
 25-00/82 30.04.2015 г., 16:03 ч. 

 
 Комисията установи, че всички оферти са представени в запечатан непрозрачен 
плик с ненарушена цялост. 
 
Резултати от работата на комисията:  
 
I. Разглеждане на офертите на участници: 
 
 1. „Д.Д.Д.-1” ООД - ЕИК (ЗДДС №) 121370541, с управители Мартин Симеонов 
Петров и Румен Любомиров Стойков.  

 
 Комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото му предложение: 

 
 Предлагана цена за третиране на биотопи и площи през 2015 г. на 

територията на община Белене е како следва: 
- (За дейност №1 – Авиохимическо третиране против комари) - предлагана 

цена за третиране на 1 дка площ за авиационна обработка: 1.25 лв /един лев и 25 ст./ 
без ДДС, или 1.50 лв. /един лев и 50 ст./ с включен ДДС; 
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- (За дейност №2 – Наземни дезинсекционни обработки против комари) - 
предлагана цена за третиране на 1 дка площ за наземна обработка: 1.25 лв /един лев 
и 25 ст./ без ДДС, или 1.50 лв. /един лев и 50 ст./ с включен ДДС; 

- (За дейност №3 – Дезакаризационни обработки на площи против кърлежи) - 
предложение за третиране на 1 дка площ за авиационна обработка: 2.87 лв /два лева 
и 87 ст./ без ДДС , или 3.44 лв. /три лева и 44 ст./ с включен ДДС; 

  
 Срок за изпълнението на услугата: 

- за наземна обработка – 3 /три/ часа от постъпила заявка от страна на 
Възложителя; 

- за авиационна обработка – 48 /четиридесет и осем/ часа от постъпила заявка 
от страна на Възложителя; 
 
 Срок на валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни; 

 
Комисията предложи представител от присъстващите участници да подпише 

техническото и ценовото предложения на участника. Същите бяха подписани от Денислав 
Цонев, представител на „ДДД Експерт Русе” ООД. 
 
  След като се запозна обстойно с документите в представената от „Д.Д.Д.-1” ООД 
оферта, и при преценката си за съответствието им с изискванията на Възложителя по 
публичната покана, комисията не установи липси на документи или несъответствия или с 
други изисквания поставени от Възложителя. Офертата е оформена и представена 
съобразно изискванията на чл.101в от ЗОП, ценовото и техническо предложения са 
оформени и представени коректно. Участникът отговаря на предварително обявените от 
Възложителя минимални изисквания за технически възможности и квалификация 
посочени в публичаната покана. Офертата на „Д.Д.Д.-1” ООД се допусна от Комисията 
до етап оценяване. 
 
 2. „ДДД Експерт Русе” ООД  –, ЕИК 202255076, участникът не е регистриран по 
ДДС, представлявано от Денислав Душков Цонев. 
 

Комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото му предложение: 
 

 Предлагана цена за третиране на биотопи и площи през 2015 г. на 
територията на община Белене е како следва: 

  
- (За дейност №1 – Авиохимическо третиране против комари) - предлагана 

цена за третиране на 1 дка площ за авиационна обработка: 1.32 лв /един лев и 32 ст./ 
крайна цена; 

- (За дейност №2 – Наземни дезинсекционни обработки против комари) - 
предлагана цена за третиране на 1 дка площ за наземна обработка: 1.17 лв /един лев 
и 17 ст. / крайна цена; 

-  (За дейност №3 – Дезакаризационни обработки на площи против кърлежи) - 
предлагана цена за третиране на 1 дка площ за авиационна обработка: 5.80 лв /пет 
лева и 80 ст./ крайна цена; 

 
 Срок за изпълнението на услугата: 

- за наземна обработка – 2 /два/ часа от постъпила заявка от страна на 
Възложителя; 

- за авиационна обработка – 23 /двадесет и три/ часа от постъпила заявка от 
страна на Възложителя; 
 
 Срок на валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни; 
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  След като се запозна обстойно с документите в представената от „ДДД Експерт 
Русе” ООД оферта, и при преценката си за съответствието им с изискванията на 
Възложителя по публичната покана, комисията установи липси на документи или 
несъответствия или с други изисквания на Възложителя. Съгласно т.6 от полето 
"Допълнителна информация" в публичната покана, участниците представят списък на 
екипа за изпълнението на поръчката, съгласно посоченото на т.III на раздел 
"Изисквания за изпълнение на поръчката" от публичната покана. Според посоченото в 
полето "Изисквания за изпълнение на поръчка": III.Участникът да разполага с екип за 
изпълнението на поръчката - минимум четири души правоспособни лица - двама 
ръководителя и двама изпълнителя. В своя списък на екипа за изпълнение на поръчката 
"ДДД Експерт Русе" ООД е предложил един ръководител и трима изпълнителя. Така  
представената от "ДДД Експерт Русе" ООД оферта не отговаря на предварително 
обявените от Възложителя минимални изисквания за квалификация на екипа за 
изпълнение на поръчката посочени в публичаната покана. На основание чл.31 ал.2 от 
Вътрешните правила по чл.8г от ЗОП на Община Белене, публикувани в Профила на 
купувача на сайта на Възложителя: "В случай, че при преглед на представените от 
участниците документи към офертите се установи, че има липсващи документи и/или 
нередовности в представените документи и/или несъответствия с изискванията на 
възложителя, отнасящи се до качествата на участниците, комисията уведомява с 
писмо съответните участници и им предоставя срок от 3 работни дни за 
отстраняване на пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ 
получаването на писмото /известието/ от конкретния участник." Съгласно ал.5 от 
същата разпоредба, "Комисията взема окончателно решение за съответствието на даден 
участник с изискванията на възложителя след изтичане на срока по ал.2 и въз основа на 
допълнително представените от него документи." 
   
  На 05.05.2015г. Комисията изпрати писмо до участника, като му даде възможност в 
указания срок от 3 работни дни, да предложи на вниманието на Комисията по разглеждане, 
оценка и класиране на офертите втори ръководител на дезинсекционния екип. Писмото бе 
изпратено по електронната поща на участника, посочена от самия него в документа от 
офертата му по чл.101в ал.1 т.1 от ЗОП, както и по куриер. Писмото бе потвърденот за 
получено от участника на 05.05.2015г. Съобразно това, дадения от Комисията срок изтича на 
11.05.2015г. На 08.05.2015г. с куриерска пратка на комисията са представени допълнителни 
документи, с които участникът предлага и втори ръководител на дезинсекционния екип. 
 
  След представените допълнителни документи, офертата е оформена и представена 
съобразно изискванията на чл.101в от ЗОП, ценовото и техническо предложения са 
оформени и представени коректно. Офертата на „ДДД Експерт Русе” ООД бе допусната 
от Комисията до оценяване и класиране. 
 
 ІII. Отстранени участници:  НЯМА. 

 
 ІV. Оценяване и класиране на допуснатите участници и определяне на 
изпълнители: 
 Критерият за класиране и определяне на изпълнител, одобрен с публичната покана е 
"най-ниска цена", която ще е сбор от предлаганите цени за авиационната обработка на 1 
дка площ и на предлаганите цени за наземни обработки на 1 дка площ с вкл. ДДС (или 
крайна цена, ако участника не е регистриран по ДДС). 
 

№ 

(1) 

Наименование на участника 

(2) 

 

Предлагана 
цена за 1 дка за 

наземна 
обработка 

Предлагана цена 
за 1 дка за 
авиационна 
обработка 

Предлагана цена 
за 1 дка за 

дезакаризационни 
обработки на 

Крайно                
класиране = 

(3)+(4)+(5) 
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