
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,12.10.2017 година, комисия назначена със Заповед №ОА-514/10.10.2017 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-14 от 

29.09.2017г., с ID 9068799, с предмет: “Доставка и монтаж на кухненско оборудване за 

дейност Домашен социален патронаж“ по проект на община Ботевград за „Закупуване и 

монтаж на кухненско оборудване за дейност Домашен социален патронаж“, финансиран 

от Фонд „Социална закрила“ и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Мариета Христова – гл. експерт „Европейски и национални проекти и 

програми“ 

2. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

2. Гергана Николова – мл. експерт „Управление на проекти“ 

 

 се събра в 09:00 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. 

 

1. „АБ-ТЕРМ ” ООД 

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 на Техническото 

предложение.  

 

2. „Алмабар“ ООД 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи следното: 

-  участникът не е представил Списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника 

- в образец №1-Оферта – участникът не е посочил лицето/ата, които го представляват по 

по учредителен. В същия образец участникът не е отбелязал дали ще използва/няма да 

използва услугите на  подизпълнители. 

- в образец №6 - Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП), участникът не е декларирал действителните собственици по смисъла на чл.6, ал.2 

ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5 от ППЗМИП.  

- относно критериите за подбор, отнасящи се до техническите изисквания: 

1) участникът е представил Списък на доставките, които са идентични или сходни с 

предмета на поръчката през последните 3 години - Приложение Образец №7, но липсват 

доказателства към него за извършените доставки, поради което комисията не може да 

установи дали се покриват критериите за подбор. 

2) участникът не е представил заверено копие на сертификат за управление на качеството 

EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „внос/търговия/доставка, 

продажба/дистрибуция/монтаж и сервиз на кухненско оборудване и обзавеждане“, каквото е 



  

изискването на възложителя и комисията не може да установи дали се покриват критериите за 

подбор. 

С оглед на гореописаното и предвид констатираното, 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.1 и т.2, б. „а” от ЗОП, предлага участникът да 

бъде отстранен от по нататъшно участие в обществената поръчка.   

 

3. „БИС“ ООД 
 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 на Техническото 

предложение. 

 

4. „ШКОЛСНАБ 2001“ 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 на Техническото 

предложение. 

 

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

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената 

поръчка, по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „АБ-ТЕРМ ” ООД 
След разглеждане на Техническото предложение- Образец №8, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение, съгласно утвърдения образец и изискванията 

на Възложителя, като предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 62 /шестдесет и два/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

- Срок за доставка - 28 /двадесет и осем/ календарни дни 

 

 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 обявата, и предлага същия да се 

допусне до класиране. 

 

 

2. „БИС“ ООД 
След разглеждане на Техническото предложение- Образец №8, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение, съгласно утвърдения образец и изискванията 

на Възложителя, като предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 61 /шестдесет и един/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

- Срок за доставка - 20 /двадесет/ календарни дни 

 

 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 обявата, и предлага същия да се 

допусне до класиране. 
 



  

3. „ШКОЛСНАБ 2001“ ЕООД 
След разглеждане на Техническото предложение- Образец №8, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение, съгласно утвърдения образец и изискванията 

на Възложителя, като предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 65 /шестдесет и пет/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

- Срок за доставка - 30 /тридесет/ календарни дни 

 

 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 обявата, и предлага същия да се 

допусне до класиране. 
 

 

След извършване на гореописаните действия, комисията направи преценка по чл.72, 

ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници допуснати до класиране, но не  

установи такова. 

 

В съответствие с избрания от Възложителя критерий за възлагане на настоящата 

обществена поръчка и след извършеното от комисията, същата: 

 

І. Не допуска до класиране участник „Алмабар“ ООД и предлага същият за отстраняване на 

основание чл.107, т.1 и т.2, б. „а” от ЗОП.  

 

ІІ. Направи следното класиране: 

На І-во място: „АБ-ТЕРМ ” ООД 

На II-ро място: „БИС“ ООД 

На III-то място: „ШКОЛСНАБ 2001“ ЕООД 

 

ІІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП, да бъде определен участникът, класиран на първо място. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      /П/*                /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.                /П/                  /Мариета Христова/ 

 

2.        /П/                  /Виктория Филипова/ 

 

 

 

Настоящият протокол се състави на 12.10.2017г. в 12:30ч. на основание чл.97, ал.4 от 

ППЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

 

   УТВЪРДИЛ:          /П/ 

   ЗАМ. К М Е Т: /Борис Борисов/ 

   упълномощен  със Заповед №ОА-1/03.01.2017г. 

 

   дата: 13. 10. 2017г. 

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


