
              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, 28.09.2018 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 10:00ч. в сградата на общинска администрация Ботевград,  за да отвори, 

разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор на изпълнител за възлагане на 

обществена поръчка с горецитирания предмет. 

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

чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок са постъпили пет оферти. Няма 

подадени оферти след изтичане на крайния срок.  

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. 
На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

№1. „М и М Фрут“ ЕООД, гр. Баня, п.к. 4360, Индустриална зона – вх. №С-10-

1/26.09.2018г. – 12:30ч.- за обособени позиции №1 и №2, заедно с мостри, опаковани съобразно 

изискванията на възложителя. 

№2. „Би ЕМ Лизинг-Трейд“ АД, гр. София, ул. „Бесарабия“ №14 – вх. №С-10-2-

2/27.09.2018г. – 11:35ч.- за обособена позиция №2, заедно с мостра, опаковани съобразно 

изискванията на възложителя. 

№3. „Гафуров сервиз“ ЕООД, гр. Свищов, ул. „Средна гора“ №3, вх.А, ет.3, ап.7 – 

вх.№С-10-3/27.09.2018г.-11:50ч. – за обособена позиция №1, заедно с мостра, опакована 

съобразно изискванията на възложителя. 

№4. „Мултитехник“ ЕООД, гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл.156, вх.Б, Партер – вх.№ 

С-10-4/27.09.2018г. – 15:15ч.- за обособена позиция №1, заедно с мостра, опакована съобразно 

изискванията на възложителя. 

№5. „Идеа Сервиз“ ЕООД, гр. София, ул. „Неделчо Бончев“ №3, ет.8 – вх.№С-10-

5/27.09.2018г. – 16:15ч. – за обособени позиции №1 и №2, заедно с мостри, опаковани 

съобразно изискванията на възложителя. 

 

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

тяхното постъпване и да обяви ценовите предложения.  

                 

1. „М и М Фрут“ ЕООД         



  

          Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията 

обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по съответната обособена 

позиция, както следва.  

 ► За обособена позиция №1 : 

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена в размер на 22 150,00 

лева без ДДС или 26 580,00 лева с ДДС. 

 

 ► За обособена позиция №2: 

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена в размер на 39 200,00 

лева без ДДС или 47 040,00 лева с ДДС. 

 

№2. „Би ЕМ Лизинг-Трейд“ АД 

          Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията 

обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, както следва.  

 ► За обособена позиция №2 : 

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена в размер на 40 500,00 

лева без ДДС или 48 600,00 лева с ДДС. 

 

№3. „Гафуров сервиз“ ЕООД 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията 

обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, както следва.  

 ► За обособена позиция №1 : 

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена в размер на  

24 000,00 лева без ДДС или 28 800,00 лева с ДДС. 

 

№4. „Мултитехник“ ЕООД 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията 

обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, както следва.  

 ► За обособена позиция №1 : 

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена в размер на 22 750,00 

лева без ДДС или 27 300,00 лева с ДДС. 

 

№5. „Идеа Сервиз“ ЕООД 

          Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията 

обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по съответната обособена 

позиция, както следва.  

 ► За обособена позиция №1 : 

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена в размер на 22 250,00 

лева без ДДС или 26 700,00 лева с ДДС. 

 

 ► За обособена позиция №2: 

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена в размер на  

43 500,00 лева без ДДС или 52 200,00 лева с ДДС. 

 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия на 28.09.2018г. в 11:00ч. приключи 

публичната част от заседанието на комисията, предвид на което същата взе решение да 

продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на представените 

документи за съответствието им с изискванията на Възложителя и класиране на офертите на 

09.11.2018г. в 10:00ч. 

 

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. 


