
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, 09.11.2018 година, комисия назначена със Заповед №ОА-446/28.09.2018 година на 

зам.-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-10 от 16.09.2018г., с ID 9080971, 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” и с оглед избор на изпълнител, в 

състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

1. Николай Николов  – Юрисконсулт; 

2.Петко Петков – Началник отдел „Сметосъбиране“ в ОП „Благоустройство 

и комунално стопанство“ – 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. 

 Председателят съобщи, че със заявление вх.№5300-1046/05.10.2018г., участник „М и М 

Фрут“ ЕООД е оттеглил офертата си за обособена позиция №2. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

№1. „М и М Фрут“ ЕООД за Обособена позиция №1:  

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.    

 

№2. „Би ЕМ Лизинг-Трейд“ АД за Обособена позиция №2: 
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.    

 

 

 



  

№3. „Гафуров сервиз“ ЕООД за Обособена позиция №1: 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи следното: 

 - за доказване на технически и професионални способности, участникът не е 

представил копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие с EN 

ISO 9001 или еквивалентен на името на участника с обхват „Производство и/или доставка на 

съдове за битови отпадъци”. С оглед на това констатирано обстоятелство за комисията не става 

ясно дали участникът покрива този критерий за подбор на Възложителя.  
 

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 от 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол 

да представи копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие с EN 

ISO 9001 или еквивалентен на името на участника с обхват „Производство и/или доставка на 

съдове за битови отпадъци” и/или други документи, с които да се 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. 

 

№4. „Мултитехник“ ЕООД за Обособена позиция №1: 
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.    

 

№5. „Идеа Сервиз“ ЕООД за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 

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.    

 

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 09.11.2018г. в 15:30ч. 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/  /Николай Николов/ 

 

2.     /П/  /Петко Петков/ 

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

личните данни 


