
 

 

 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

За резултатите от  работата на комисията определена със заповед № РД-16-7706-

248/08.12.2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна за 

провеждане на открита процедура  за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 103, 

ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и чл. 60 от Правилника за прилагане Закона за 

обществени поръчки (ППЗОП). 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАСЕВ, 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП Ви представям настоящия 

доклад за следното: 

С Решение №1 от 06.10.2016 г., заведено в преписка с №00985-2016-0001,  на основание 

чл. 73, ал. 1 от ЗОП е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно 

оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 07 01 07* халогенирани 

остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален 

резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA 501-

B(хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 20482.505.534 по КК и КР на гр. 

Девня, Промишлена зона –юг“ и възложител Областния управител на област с 

административен център Варна. 

С Решение №2 от 21.10.2016 г., заведено в преписка с №00985-2016-0001, на основание 

чл. 100, ал. 1 от ЗОП е одобрено изменение и поправка на обществена поръчка с предмет 

„Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно 

оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 07 01 07* халогенирани 

остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален 

резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA 501-

B(хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 20482.505.534 по КК и КР на гр. 

Девня, Промишлена зона –юг“ и възложител Областния управител на област с 

административен център Варна. 

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

подадените оферти е назначена със заповед № РД-16-7706-248/08.12.2016 г. на Областния 

управител на област с административен център Варна, и е в състав както следва: 

Председател: Силвия Стоилова- Директор дирекция АПОФУС- юрист 



Членове:  

1. Велина Георгиева – Главен счетоводител в Областна администрация-Варна; 

2.  Мирена Дамбова– Главен  експерт в Областна администрация-Варна – юрист; 

3.  Виолета Василева– експерт от АОП- техника  и технология за опазване на околната среда; 

4.  Румяна Радилова–  външен експерт- екология и опазване на околната среда  

Резервни членове: 

1 Ваня Георгиева – Главен експерт в Областна администрация Варна; 

2 Сиана Стоянова – Юрисконсулт в Областна администрация Варна. 

 

На 08 декември 2016 г. в 10.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация 

Варна се проведе първото заседание на комисията за разглеждане на постъпилите оферти.  

Подадените оферти по реда на тяхното постъпване са както следва: 

1. „Полиеко“/ Polyeco S.A/– вх. № РД-16-2600-212/06.12.2016 г.-14,26 ч.; 

2.  ДЗЗД „ Еко-Кемикъл“– вх. № РД-16-2600-213/07.12.2016 г.-11,26 ч.; 

3. „Екомакс“ООД-вх.№ РД-16-2600-214/07.12.2016 г.- 11,29 ч.; 

4. „Консорциум Ви Пи –Инд Еко“– вх. №РД-2400-273/07.12.2016 г.- 17,06 ч.; 

5. „Кемокоп“ / Kemokop d.o.o./– вх. №РД-16-9400-885/07.12.2016 г.- 17,19 ч. 

 За проведеното заседание е съставен Протокол №1/08.12.2016 г..  Комисията констатира 

следните отклонения и неспазени изисквания по чл.54, ал. 7 от ППЗОП и по условията по 

откритата процедура: 

1. Участникът „Полиеко“/ Polyeco S.A/ не е декларирал  прецизно в част III., буква „Б“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно представителството 

на подизпълнителя „Металенерджи“ ЕООД. 

Участникът не е представил  декларации по чл.66,ал.2 във връзка с чл.54,ал.2 от ЗОП 

2.Участникът ДЗЗД „ Еко-Кемикъл“ не е декларирал в Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП)  кои са конкретните задачи, който ще се изпълняват от 

подизпълнителите . 

3. Участникът „Кемокоп“ / Kemokop d.o.o./не е декларирал в част IV, буква Б,т.2А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  частникът не е декларирал в 

част IV, буква  В, т.6 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

Комисията реши да уведоми всички участници за редовността на представените от тях 

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

поставени от Възложителя. Комисията взе решение да проведе следващо заседание, на което 

да се разгледат допълнително представените документи. 

На 29 декември 2016 г.  в 10.00 часа, в Заседателната зала на Областна администрация 

Варна, комисията, определена със заповед № РД-16-7706-248/08.12.2016 г. на Областния 

управител на област с административен център Варна  проведе заседание за разглеждане на 



постъпилите  на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП документи и разглеждане на техническите 

предложения на допуснатите участници. 

За заседанието на комисията е съставен Протокол №2/29.12.2016 г. 

Комисията разгледа техническите предложения на : 

1. „Полиеко“/ Polyeco S.A/ 

2.  ДЗЗД „ Еко-Кемикъл“ 

3.„Екомакс“ООД  

4. „Консорциум Ви Пи –Инд Еко“ 

5.„Кемокоп“ /Kemokop d.o.o./ 

След преценка на представените документи и технически предложения, Комисията  

констатира: 

1. „Полиеко“/ Polyeco S.A/ -  На стр.42 от Техническото си предложение е 

посочил, че дали отпадъците ще бъдат оползотворени или обезвредени зависи от всяка 

партида на отпадъка в зависимост от калоричността им.  

„Тръжните документи споменават конкретно за това дали методът на обезвреждане 

ще бъде операция с код R или операция с код D. Отпадъците в рамките на проекта ще бъдат 

изгорени и оползотворени чрез превръщането им в енергия. Според френските наредби 

методът на крайно обезвреждане ще получи код R, ако калоричността е над 3000 kcal/kg, като 

в противен случай ще получи код D. Въз основа на пробата, събрана по време на тръжната 

процедура, процедурата по обезвеждане ще получи код D. Въпреки това, ако конкретната 

проба не е представителна и някои количества имат по-висока калоричност, процедурата по 

оезвреждане ще получи код R. Това ще се определя при пристигането на всеки контейнер-

цистерна по ISO в площадката на Треди и след изпълнението на лабораторен анализ.” 

Участникът  не е посочил методът за окончателното третиране на отпадъците – 

оползотворяване (операция с код R) или обезвреждане (операция с код D) 

2.    ДЗЗД „ Еко-Кемикъл“ – участникът е посочил три инсталации за третиране на 

отпадъците – две основни и една резервна, всяка една от които е базирана на различни 

площадки и разстояния от  гр.Девня, което представлява използване на варианти на офертата, 

което е недопустимо съгласно обявлението. 

3.    „Екомакс“ООД -представил две площадки/инсталации за третиране на отпадъци 

– в град State в град Schkopau, Германия, което представлява използване на варианти на 

офертата, което е недопустимо съгласно обявлението. 

4.    „Консорциум Ви Пи –Инд Еко“- техническото предложение в пълна степен 

отговаря на обявлението на поръчката. 



5.  „Кемокоп“ /Kemokop d.o.o./- констатирани непълноти на техническото 

предложение, изразяващи се в: 

- оценката на риска не обхваща в пълен обем предмета на поръчката; 

-липсва график и маршрут за транспортиране на опасния отпадък; 

- не е посочен начина на етикиране и маркиране на опасния отпадък; 

 

След преценка на всички документи и оценка на техническите предложения, 

Комисията реши единодушно да допусне до разглеждане на ценовото предложение на  

„Консорциум Ви Пи –Инд Еко“, който е представил подробно техническо предложение, 

отговарящо в пълна степен на обявлението на поръчката. Техническото предложения е 

приложено към пълната документация за провеждане на обществената поръчка.  

На 13.01.2017 г. на страницата на Областна администрация Варна в профил на купувача 

е публикувано съобщение до всички участници в откритата процедура на основание чл. 57, 

ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения.  

На 18 януари 2017 г. в 13.00 часа в Заседателната зала в сградата на Областна 

администрация - Варна, комисия, определена със заповед № РД-16-7706-248/08.12.2016 г. на 

Областния управител на област с административен център Варна  проведе заседание за 

отваряне на ценовите оферти на допуснатите кандидати на открита по вид процедура за избор 

на изпълнители на обществена поръчка с предмет „Транспортиранеи екологосъобразно 

третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък  с код и наименование 

07 01 07* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки 

фракции) от метален резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален 

резервоар FA 501-B(хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 20482.505.534 по 

КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона –юг“.   

На откритото заседанието на комисията, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП   присъстваха и 

следните представители на участниците: Христиан Христов- управител на „ЕКОМАКС“ ООД 

и  Зорница Антонова- служител в „ЕКОМАКС“ ООД. 

Съгласно дневният ред на заседанието е отворено ценовото предложение на 

единственият допуснат участник „Консорциум Ви Пи –Инд Еко“, което гласи: 

„За 1/ един/ тон- предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката: 4546 

/четири хиляди петстотин четиридесет и шест/  лева без ДДС или 5455,20 лв. / пет хиляди 

четиристотин петдесет и пет лева и  двадесет стотинки/ с ДДС.“ 

В закрита част на заседанието комисията изчисли предложението на участника 

„Консорциум Ви Пи –Инд Еко“ по ценовия показател. 

Показател „Предлагана цена” (Ц) 

Ц = 100 х Ц min/Ц уч.  /Ц уч е цената на оценяваното предложение и Ц min - 

минималната цена от всички предложения/. 

100 х 4546/ 4546 =   100 



             Комплексна оценка (К). 

К=0,70хТ + 0,30хЦ    / показател Качество (Т) и показател Предлагана цена (Ц)/ 

К=0,70х100 + 0,30х100    

К=70+ 30 

К=100 

Съобразно изчисленията по показателите, участникът „Консорциум Ви Пи –Инд Еко“ 

получава комплексна оценка от всички показатели от 100 точки и е класиран на първо място. 

С оглед на гореизложеното Комисията предлага на възложителя да сключи договор за 

изпълнение на изпълнение на обществената поръчка с „Консорциум Ви Пи –Инд Еко“. 

Настоящият Доклад е съставен на 30.01.2017 г. и в едно с цялата документация, 

свързана с провеждане на обществена поръчка с предмет „Транспортиране и 

екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код 

и наименование 07 01 07* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от 

реакция (тежки фракции) от метален резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 502-

B и метален резервоар FA 501-B(хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 

20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона –юг“ се предава на Възложителя  

за утвърждаване и вземане на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _________________ 

                     /Силвия Стоилова/ 

   Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1. __________________         2. _________________            

                            /Велина Георгиева/                         /Мирена Дамбова/ 
Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД              Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД 
                     

 

 

3. __________________         4. _________________                 

                          / Виолета Василева /                  /Румяна Радилова/       
Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД              Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД 
 

 

5_________________ 

                     / Сиана Стоянова / 

 Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

СТОЯН ПАСЕВ  

Областен управител на област  

с административен център Варна 

Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД 


