
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д  
  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 4  

  
 Днес, 04.10.2017г., комисия назначена със Заповед № ОА-399/03.08.2017г. на Зам. кмета 

на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с Решение № 

ОП-28/12.07.2017г. за откриване  на обществена поръчка – публично състояние, с предмет:  
„Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - 

контейнери тип „Ракла“ 1100 литра и нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 

литра за нуждите на община Ботевград“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 

1: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци – 

контейнери тип „Ракла“ 1100 литра“ Обособена позиция № 2: „Доставка на нови 

пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на община Ботевград“,  в 
състав: 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
          1. Петко Петков – Началник отдел «Сметосъбиране» в ОП БКС-гр.Ботевград 

                                2. Николай Николов - юрисконсулт 

Резервни членове:  

        1. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

        2. Виктория Филипова  – гл. юрисконсулт 
 

   се събра в 10:00 часа в зала № 15 в сградата на общинската администрация, за да  
продължи своята работа, по разглеждане на техническото предложение на допуснатите 
участници в обществената поръчка, по реда на постъпване на офертите им, и определяне на 
оценките по Показател 2 - „Срок за доставка” (С) и  Показател 3 - „Гаранционен срок“ (А), 
съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, приложена в документация за 
участие.  

 

1. „ТАРА 60“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него 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 от Възложителя.   

 При разглеждането на Техническото предложение-Образец №2.2. комисията констатира, 

че участникът декларира: 

- Срок на валидност на офертата – 4 /четири/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти; 

- Срок за изпълнение на доставката – 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на 

подписване на договор за изпълнение; 

- Гаранционният срок на контейнерите – 60 /шестдесет/ месеца; 

- Срок за отстраняване на дефект/несъответствие на доставените контейнер – 10 работни 

дни. 

Към офертата си участникът е представил мостра на предложения контейнер за битови 

отпадъци, която отговаря на предлаганите технически характеристики и изискванията на 

Възложителя, с изключение на цвета. Предложената мостра – контейнер е в цвят зелен. 

Изискване на възложителя е мострите да съответстват на техническата спецификация от 

документацията, описана в Част IХ, т.2, под т.3 –Повърхност – цвят - черен.  
Съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в Документацията за участие, 

участниците прилагат мостри на контейнерите, обект на настоящата обществена поръчка: 

„Мострата ще бъде използвана за установяване на съответствие с предлаганите технически 

характеристики на контейнерите“. 



Съгласно императивните разпоредби на чл.104, ал. (5) от ЗОП: При разглеждане на офертите, 

когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да 

се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в 

офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и 

ценовото предложение на участниците. 

Изискуемите мостри на контейнерите, обект на обществената поръчка са част от техническото 

предложение, съгласно чл.39, ал.3, т.1, буква „е“ от ППЗОП и не представянето на същите, 

съобразно изискванията на  възложителя, представлява порок в техническата оферта на 

участника.   

Така констатираният порок не може впоследствие да бъде саниран от комисията, доколкото в 

дейността си по разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците помощният орган 

е стриктно обвързан от нормативната уредба в областта на възлагане на обществените поръчки 

- ЗОП. Естеството на констатираните несъответствия, изключва възможността за 

отстраняването им посредством допълнителни разяснения от страна на участника, доколкото 

материалния закон/ чл. 104, ал. 5 от ЗОП/ изрично забранява промяна на техническо и ценово 

предложение.  
   Следователно на осн. чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, 
участник  „ТАРА 60“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 
обособена позиция 2, поради това, че офертата му не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя, и на осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не отваря ценовото 
предложение на същия. 

 

2. „АБИ ФОРС“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него 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 от Възложителя.   

 При разглеждането на Техническото предложение-Образец №2.1. комисията констатира, 

че участникът декларира: 

- Срок на валидност на офертата – 4 /четири/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти; 

- Срок за изпълнение на доставката – 60 /шестдесет/ дни, считано от датата на 

подписване на договор за изпълнение; 

- Гаранционният срок на контейнерите – 36 /тридесет и шест/ месеца; 

- Срок за отстраняване на дефект/несъответствие на доставените контейнер – 10 работни 

дни. 

Към офертата си участникът е представил мостра на предложения контейнер за битови 

отпадъци, която отговаря на предлаганите технически характеристики и изискванията на 

Възложителя. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявлението за поръчката. 

 

3. „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД“ АД 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него 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 от Възложителя.   
 При разглеждането на Техническото предложение-Образец №2.2. комисията констатира, 

че участникът декларира: 



- Срок на валидност на офертата – 4 /четири/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти; 

- Срок за изпълнение на доставката – 1 /един/ ден, считано от датата на подписване на 

договор за изпълнение; 

- Гаранционният срок на контейнерите – 60 /шестдесет/ месеца;  

- Срок за отстраняване на дефект/несъответствие на доставените контейнер – 10 работни 

дни. 

Към офертата си участникът е представил мостра на предложения контейнер за битови 

отпадъци, която отговаря на предлаганите технически характеристики и изискванията на 

Възложителя. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявлението за поръчката. 

              

 С оглед на гореописано и извършените действия, комисията пристъпи към определяне 

на оценка по Показател 2 - „Срок за доставка” (С) и  Показател 3 - „Гаранционен срок“ (А) на 

допуснатите участници, както следва: 

  

► за обособена позиция №1 

№ Участник Оценка по Показател 2-

Срок за доставка (С) 

Оценка  

Показател 3 - 

„Гаранционен срок“ (А) 

1. „АБИ ФОРС“ ЕООД 

 

20 20 

 

► за обособена позиция №2 

№ Участник Оценка по Показател 2-

Срок за доставка (С) 

Оценка  

Показател 3 - 

„Гаранционен срок“ (А) 

1. „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - 

ТРЕЙД“ АД 

 

20 20 

 

С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 04.10.2017 г. в 15:00ч., 

и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участниците по 

съответната обособена позиция, както и да направи окончателно класиране на представените 

оферти на следващо заседание, което ще се проведе на 09.10.2017 г. от 10:00 ч. На основание 

чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовите предложения на предложените за отстраняване участници няма 

да бъдат отворени, разгледани и оценени. 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

           ЧЛЕНОВЕ: 
1. /п/ /Петко Петков/ 

 

2. /п/ /Николай Николов/ 

 

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


