
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, 22.10.2018 година, комисия назначена със Заповед №ОА-478/18.10.2018 година 

на кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, 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-12 от 10.10.2018г., ID 9081755 с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на 

общинската пътна мрежа на територията на община Ботевград за зимния период 2018-

2019г” и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

2. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

Резервни членове:  

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

2. Катрин Михайлова – юрисконсулт в община Ботевград 

 

 се събра в 10:00 часа 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. „АУТО ПЕРФЕКТ ГРУП“ ЕООД 
 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията, 

поставени от Възложителя и установи, следното:  

 - участникът е представил Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП-Образец №4, която не 

съответства на приложения към документацията образец. Съгласно обявата и Раздел V, т.1 от 

документацията, „…офертата се изготвя в съответствие с указанията и условията, 

посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци“. 

 - към Образец №6 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, участникът 

е представил Декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП от описаните в списъка лица.  

Комисията приема, че участникът се позовава на капацитета на трети лица, за да покрие този 

критерий за подбор на Възложителя. С оглед на установеното на основание чл. 54, ал.1, т.1, 2 

и 7 от  ЗОП, във връзка с чл.65, ал.4 от ЗОП същите следва да декларират, че за тях не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата, като представят саморъчно подписана 

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП-образец №3. 

 - участникът е представил Декларация по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – Образец №9, 

която не съответства на приложения към документацията образец. Съгласно обявата и Раздел 

V, т.1 от документацията, „…офертата се изготвя в съответствие с указанията и 

условията, посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци“. 

 - участникът е представил Декларация по ЗМИП-Образец №10, която не съответства на 

приложения към документацията образец. Съгласно обявата и Раздел V, т.1 от 

документацията, „…офертата се изготвя в съответствие с указанията и условията, 

посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци“. 

 



  

С оглед на описаното и във връзка с установеното комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нови образци и/или други документи, 

съдържащи променена и/или допълнена информация, с които да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 

2. „ЕВРОПА 7“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията, 

поставени от Възложителя и установи, следното:  

 - участникът е представил Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП-Образец №4, която не 

съответства на приложения към документацията образец. Съгласно обявата и Раздел V, т.1 от 

документацията, „…офертата се изготвя в съответствие с указанията и условията, 

посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци“. 

 - към Образец №6 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, участникът 

е представил Декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП от описаните в списъка лица.  

Комисията приема, че участникът се позовава на капацитета на трети лица, за да покрие този 

критерий за подбор на Възложителя. С оглед на установеното на основание чл. 54, ал.1, т.1, 2 

и 7 от  ЗОП, във връзка с чл.65, ал.4 от ЗОП същите следва да декларират, че за тях не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата, като представят саморъчно подписана 

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП-образец №3. 

 - участникът е представил Декларация по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – Образец №9, 

която не съответства на приложения към документацията образец. Съгласно обявата и Раздел 

V, т.1 от документацията, „…офертата се изготвя в съответствие с указанията и 

условията, посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци“. 

 - участникът е представил Декларация по ЗМИП-Образец №10, която не съответства на 

приложения към документацията образец. Съгласно обявата и Раздел V, т.1 от 

документацията, „…офертата се изготвя в съответствие с указанията и условията, 

посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци“. 

  

 С оглед на описаното и във връзка с установеното комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нови образци и/или други документи, 

съдържащи променена и/или допълнена информация, с които да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 

3. „ГРИЙН ЛЕНД ФОРЕСТ“ ООД 
 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията, 

поставени от Възложителя и установи, следното:  

 - участникът е представил Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП-Образец №4, която не 

съответства на приложения към документацията образец. Съгласно обявата и Раздел V, т.1 от 

документацията, „…офертата се изготвя в съответствие с указанията и условията, 

посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци“. 

 - към Образец №6 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, участникът 

е представил Декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП от описаните в списъка лица.  

Комисията приема, че участникът се позовава на капацитета на трети лица, за да покрие този 

критерий за подбор на Възложителя. С оглед на установеното на основание чл. 54, ал.1, т.1, 2 

и 7 от  ЗОП, във връзка с чл.65, ал.4 от ЗОП същите следва да декларират, че за тях не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата, като представят саморъчно подписана 

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП-образец №3. 

 - участникът е представил Декларация по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – Образец №9, 

която не съответства на приложения към документацията образец. Съгласно обявата и Раздел 

V, т.1 от документацията, „…офертата се изготвя в съответствие с указанията и 

условията, посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци“. 



  

 - участникът е представил Декларация по ЗМИП-Образец №10, която не съответства на 

приложения към документацията образец. Съгласно обявата и Раздел V, т.1 от 

документацията, „…офертата се изготвя в съответствие с указанията и условията, 

посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци“. 

  

 С оглед на описаното и във връзка с установеното комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нови образци и/или други документи, 

съдържащи променена и/или допълнена информация, с които да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 

4. „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 на Техническото 

предложение.    

 

 

Във връзка с гореописаното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат право 

да заменят представените документи или да представят нови, с които да удовлетворят 

изискванията на възложителя. Допълнително представената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 

След извършване на тези действия на 22.10.2018г. в 15:00ч. комисията приключи своята 

работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на срока за 

представяне на допълнително изисканите документи. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.  /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

2.  /П/  /Таня Накова / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


