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

 

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1 

 
Днес, 03.08.2017 г. 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 

открита процедура с Решение № ОП-28/12.07.2017г. за откриване  на обществена поръчка – 

публично състезание 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 общинска администрация Ботевград, за да 

отвори получените оферти и оповести тяхното съдържание, и да направи проверка за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

гореописаната обществена поръчка.  

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно документацията за 

участие са постъпили четири оферти. Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок.  

На заседанието присъства Венеция Иванова, упълномощен представител на - „Би Ем 

Лизинг Трейд“ АД. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

1. „ТАРА 60“ ЕООД, с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 20, ап.21 - с вх. 

№ ОП-28-1/01.08.2017 г. - 11:00 ч., -  за Обособена позиция № 2, заедно с мостра, опакована 

съобразно изискванията на възложителя. 

2. „АБИ ФОРС“ ЕООД, с адрес: гр. София, бул. „Кл. Охридски“ № 65 - с вх. № ОП-

28-2/02.08.2017 г. - 09:45 ч.-  за Обособена позиция № 1, заедно с мостра, опакована 

съобразно изискванията на възложителя. 

3. „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД“ АД, с адрес: гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114 - с вх. 

№ ОП-28-3/02.08.2017 г. - 14:15 ч.-  за Обособена позиция № 2, заедно с мостра, опакована 

съобразно изискванията на възложителя. 

4. „ИДЕА СЕРВИЗ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Неделчо Бончев“ № 3, ет.8 - с вх. 

№ ОП-28-4/02.08.2017 г.- 15:00 ч. -  за Обособена позиция № 1 и № 2, заедно с мостри, 

опакована съобразно изискванията на възложителя. 

 

Председателя и членовете на комисията подписаха декларация по чл.103 ал.2 от ЗОП. 

 

           Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на 

тяхното постъпване, оповестяване тяхното съдържание и проверка за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

 

 



1. „ТАРА 60“ ЕООД, ЕИК 203680315, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Стара 

Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 20, ет.7, ап. 21: 

Подадената оферта за Обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка. След отваряне 

на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

Комисията покани присъстващият представител на друг участник да подпише 

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

2. „АБИ ФОРС“ ЕООД, ЕИК 200552449, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. 

София, ж.к. Дървеница, бул. „Климент Охридски“ № 65: 

Подадената оферта за Обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка. След отваряне 

на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

Комисията покани присъстващият представител на друг участник да подпише 

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същият 

отказа. 

 

3. „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД“ АД, ЕИК 130696746, със седалище: гр. София, р-н 

Слатина, ул. „Трудолюбие“ № 11, ап. 13 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. 

„Бесарабия“ № 114: 
Подадената оферта за Обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка. След отваряне 

на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

4. „ИДЕА СЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 200712462, със седалище: гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 

235, вх. А, ап. 2 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Неделчо Бончев“ № 3, ет.8: 

Подадената оферта за Обособени позиции №1 и №2 е в непрозрачна опаковка. След 

отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за 

наличие на отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

Комисията покани присъстващият представител на друг участник да подпише 

Техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

подписа само Техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

обособена позиция №2. 

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл.54, ал.3-5 от ППЗОП, 

приключи публичната част от заседанието на комисията, с оглед на което същата взе решение 

да продължи своята работа по обстойно разглеждане на  представените документи от 

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

поставени от възложителя на закрито заседание, което ще се проведе на 18.09.2017г. в 10:00ч..  

  Комисията приключи своята работа на 03.08.2017г. -11:00ч. 

 

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.            


