
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 

 Днес, 08. 09. 2017г., комисия назначена със Заповед №ОА-455/05.09.2017 година на 

Зам. кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП, 

чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, ал.1 от ППЗОП  и във връзка с обявена обществена 

поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с обява” №С-11 

от 18.08.2017г., с ID 9067454, с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на 

общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на 

територията на гр. Ботевград, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: 

"Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 05815.303.120 по КК на гр. Ботевград“; 

Обособена позиция №2: „Изграждане на улица до магазин Кауфланд между ОТ 2537 и 

ОТ 985 – 200м., гр. Ботевград”  и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков – зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

2. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел «Инфраструктура и капитално 

строителство» 

3. инж. Митко Тодорин – мл.експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

4. Таня Накова – гл. експерт „ОП, Т и К“ 

 Резервни членове: 

                                1. Николай Николов – юрисконсулт 

                                2. Мариета Димитрова -  гл. експерт „Европейски и национални проекти и 

програми“ 

 

 се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да 

продължи своята работа по обстойно разглеждане на  представените документи от 

участниците и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им, както следва: 

 

1. „Автомагистрали Хемус”  АД 

  Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на 

заложените минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за 

изпълнение на поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и 

комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

2. „Микра-Км“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на 

заложените минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за 

изпълнение на поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и 

комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

3. „Кабона Фууд“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че: 



  

 - в Образец №1-Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата не 

е посочена обособената позиция, за която се подава офертата. От опаковката на 

представената оферта е видно, че същата е за обособена позиция №2. Също така не са 

описани всички документи съдържащи се в офертата.  

 - в Образец №2-Оферта, участникът е отбелязал, че ще използва услугите на 

подизпълнител, но няма данни за: Наименование на подизпълнителя и ЕИК; Обхват на 

дейностите, които ще извършва; Размер на участие на подизпълнителя в %. Също така не е 

представил Образец №5-Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.  

 - относно критериите за подбор, отнасящи се до икономическото и финансово 

състояние, участникът не е представил заверено копие на валидна застрахователна полица 

или декларация за наличие на такава или декларация – свободен текст, че е застрахован, с 

посочване на номер на полица, орган издал документа и срок на валидност.  

- в образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, участникът не е посочил кое от визираните в т.1 и т.2 

обстоятелства декларира.  

 - в образец №4 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, участникът е декларирал, че ИМА „задължения за данъни и 

задължителни осигурителни вноски …“, но не е представил доказателства, че е предприел 

мерки, които гарантират неговата надежност, каквато е разпоредбата на чл.56, ал.1 от ЗОП.   

 - в образец №6 - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на 

поръчката, участникът е декларирал изпълнено строителство, но не е приложил 

удостоверения за добро изпълнение.  

 - в образец №7 – Списък на персонала, който участникът ще използва при изпълнение 

на поръчката, участникът е описал техническите лица, но не е попълнил необходимите данни 

в следните колони: „Образование, Професионална квалификация, Професионален опит, 

съгласно изискванията на възложителя“, както е указано в образеца.  

 При разглеждане на офертата, комисията установи, че в Образец №11, не е 

попълнена т.7.1. Организация на изпълнението, която е част от Методиката за определяне 

на комплексната оценка на офертите. Също така липсват работна програма и календарен 

график. 

Предвид липсата на Организация на изпълнението, комисията приема, че офертата на 

участника не отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в документацията за 

участие и обявата, и на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП, предлага участникът да бъде 

отстранен от понататъшно участие в обществената поръчка по обособена позиция №2. 

 

4. „Пътстрой-92“ АД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на 

заложените минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за 

изпълнение на поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и 

комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

5. „Вера Строй“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на 

заложените минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за 

изпълнение на поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и 

комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

 



  

6. „Люник“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на 

заложените минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за 

изпълнение на поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и 

комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

7. „Пътинженеринг – М“ АД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на 

заложените минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за 

изпълнение на поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и 

комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената 

поръчка на следващо заседание, което ще се проведе на 11.09.2017г. в 10:00ч.  

Комисията приключи своята работа на 08.09.2017г. в 17:00 ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      /П/*              /инж. Цветелин Цветков/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.                  /П/                /Виктория Филипова/ 

 

2.                  /П/                /инж. Стоил Атанасов/ 

 

3.                  /П/                /инж. Митко Тодорин/ 

 

4.                  /П/                 /Таня Накова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните 

данни. 
 


