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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

 

 Днес, 21.11.2018 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 Ботевград, за да 

отвори, разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани 

с Протокол №2 от 09.11.2018г., относно съответствието им с изискванията поставени от 

Възложителя. 

Протокол №2 от 09.11.2018г. беше изпратен на участниците по електронните им 

пощи, като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен 

подпис.  
 

 Комисията установи, че допълнително представените документи от участник 

„Гафуров сервиз“ ЕООД са в законоустановения срок с вх. №5300-1182(1)/15.11.2018г.. 
 Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на допълнително 

представените документи от участник „Гафуров сервиз“ ЕООД и установи, че участникът е 

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

ISO 9001 на името на дружество – „Елпида Еко“ ЕООД,  нямащо отношение с обществената 

поръчка и декларация от същото, че дава съгласие доставката да се извърши от „Гафуров 

сервиз“ ЕООД. От първоначално представените документи и също от допълнително 

представените не става ясна ролята на дружество – „Елпида Еко“ ЕООД в обществената 

поръчка. 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 което не отговаря на 

поставените критериите за подбор за доказване на технически и професионални 

способности. С оглед на констатираното и на осн.чл.107, т.1 и  т.2, буква „а“ от ЗОП 

комисията предлага на възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в обществената поръчка по обособена позиция №1.  
 

 

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

разглеждане и оценка на техническото предложение на допуснатите участници в 

обществената поръчка, по реда на постъпване на офертите. 
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№1. „М и М Фрут“ ЕООД за Обособена позиция №1:  
В Техническото си предложение – образец №6.1. участникът, предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за изпълнение на доставката - 1 /един/ ден 

- Гаранционният срок на контейнерите – 12 /дванадесет/ месеца.  

- Срок за отстраняване на констатирани дефекти/несъответствие, във връзка с доставката  

- 10 /десет/ работни дни. 

Към Техническо си предложение участникът е приложил:  удостоверение за 

съответствие на продукта; удостоверение за потвърждаване със снимков материал; подробна 

техническа спецификация на метален контейнер за събиране на битови отпадъци тип „Ракла“ 

с вместимост 1100 л. 

Към офертата си участникът е представил мостри на предложените контейнери, 

окомплектовани, съобразно разпоредбите на чл. 47, ал. 8 ППЗОП. След разглеждане на 

мострите – стоките, предмет на поръчката и съпоставка с изискванията на възложителя 

посочени в Раздел VIII  Технически спецификации от документацията и Техническото 

предложение-образец №6.1., комисията констатира, че същите отговарят на предлаганите 

технически характеристики и изискванията на възложителя.  
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 на възложителя, 

участникът да бъде допуснат до оценка на техническото предложение.   

 

№2. „Би ЕМ Лизинг-Трейд“ АД за Обособена позиция №2: 
В Техническото си предложение – образец №6.2. участникът, предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за изпълнение на доставката - 1 /един/ ден 

- Гаранционният срок на контейнерите – 12 /дванадесет/ месеца.  

- Срок за отстраняване на констатирани дефекти/несъответствие, във връзка с доставката  

- 10 /десет/ работни дни. 

Към Техническо си предложение участникът е приложил:  сертификат за съответствие 

със стандарта на продуктите. 

Към офертата си участникът е представил мостри на предложените контейнери, 

окомплектовани, съобразно разпоредбите на чл. 47, ал. 8 ППЗОП. След разглеждане на 

мострите – стоките, предмет на поръчката и съпоставка с изискванията на възложителя 

посочени в Раздел VIII  Технически спецификации от документацията и Техническото 

предложение-образец №6.2., комисията констатира, че същите отговарят на предлаганите 

технически характеристики и изискванията на възложителя.  

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 на възложителя, 

участникът да бъде допуснат до оценка на техническото предложение.   

 

 

№3. „Мултитехник“ ЕООД за Обособена позиция №1: 
В Техническото си предложение – образец №6.1. участникът, предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за изпълнение на доставката - 1 /един/ ден 

- Гаранционният срок на контейнерите – 12 /дванадесет/ месеца.  

- Срок за отстраняване на констатирани дефекти/несъответствие, във връзка с доставката  

- 10 /десет/ работни дни. 
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Към Техническо си предложение участникът е приложил:  сертификат за съответствие 

със стандарта на продуктите; техническо удостоверение със снимков материал. 

Към офертата си участникът е представил мостри на предложените контейнери, 

окомплектовани, съобразно разпоредбите на чл. 47, ал. 8 ППЗОП. След разглеждане на 

мострите – стоките, предмет на поръчката и съпоставка с изискванията на възложителя 

посочени в Раздел VIII  Технически спецификации от документацията и Техническото 

предложение-образец №6.1., комисията констатира, че същите отговарят на предлаганите 

технически характеристики и изискванията на възложителя.  

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 на възложителя, 

участникът да бъде допуснат до оценка на техническото предложение.   

 

 

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

► за Обособена позиция №1: 
В Техническото си предложение – образец №6.1. участникът, предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 3 /три/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за изпълнение на доставката - 1 /един/ ден 

- Гаранционният срок на контейнерите – 12 /дванадесет/ месеца.  

- Срок за отстраняване на констатирани дефекти/несъответствие, във връзка с доставката  

- 10 /десет/ работни дни. 

Към Техническо си предложение участникът е приложил:  сертификат за съответствие 

със стандарта на продуктите.  

Към офертата си участникът е представил мостри на предложените контейнери, 

окомплектовани, съобразно разпоредбите на чл. 47, ал. 8 ППЗОП. След разглеждане на 

мострите – стоките, предмет на поръчката и съпоставка с изискванията на възложителя 

посочени в Раздел VIII  Технически спецификации от документацията и Техническото 

предложение-образец №6.1., комисията констатира, че същите отговарят на предлаганите 

технически характеристики и изискванията на възложителя.  

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 на възложителя, 

участникът да бъде допуснат до оценка на техническото предложение.   
 

► за Обособена позиция №2: 
В Техническото си предложение – образец №6.2. участникът, предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 3 /три/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за изпълнение на доставката - 1 /един/ ден 

- Гаранционният срок на контейнерите – 12 /дванадесет/ месеца.  

- Срок за отстраняване на констатирани дефекти/несъответствие, във връзка с доставката  

- 10 /десет/ работни дни. 

Към Техническо си предложение участникът е приложил:  сертификат за съответствие 

със стандарта на продуктите.  

Към офертата си участникът е представил мостри на предложените контейнери, 

окомплектовани, съобразно разпоредбите на чл. 47, ал. 8 ППЗОП. След разглеждане на 

мострите – стоките, предмет на поръчката и съпоставка с изискванията на възложителя 

посочени в Раздел VIII  Технически спецификации от документацията и Техническото 

предложение-образец №6.2., комисията констатира, че същите отговарят на предлаганите 

технически характеристики и изискванията на възложителя.  

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 
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Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата и предлага на възложителя, 

участникът да бъде допуснат до оценка на техническото предложение.   
 

Комисията извърши оценка на Техническото предложение на допуснатите участници 

по показател С – „Срок на доставка“, както следва: 

 

1) За обособена позиция №1: 

№ Участник             Pmin 

С=25х-------- 

             Pn 

1. „М и М Фрут“ ЕООД 25 

2. „Мултитехник“ ЕООД 25 

3. „Идеа Сервиз“ ЕООД 25 

 

2) За обособена позиция №2: 

№ Участник             Pmin 

С=25х-------- 

             Pn 

1. „Би ЕМ Лизинг-Трейд“ АД 25 

2. „Идеа Сервиз“ ЕООД 25 

 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, комисията продължи своята 

работа по обстойно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници по 

обособена позиция №1 и извършване на 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, но не установи такова. За обособена позиция №2 

случай не може да намери приложение разпоредбата на чл. 72, ал.1 от ЗОП, тъй като до 

настоящия етап са допуснати само две оферти.  
 

 

В съответствие с избрания от Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител 

в настоящата обществена поръчка, комисията пристъпи към определяне на комплексната 

оценка на допуснатите участници по съответната обособена позиция, в съответствие с 

утвърдената методика и класиране на същите. 

1) За обособена позиция №1: 

№ Участник             Pmin 

С=25x-------- 

             Pn 

            Pmin 

Ц=75x------- 

             Pn 

 

К=Ц+С 

1. „М и М Фрут“ ЕООД 25 75 100,00 

2. „Мултитехник“ ЕООД 25 73,02 98,02 

3. „Идеа Сервиз“ ЕООД 25 74,66 99,66 

 

2) За обособена позиция №2: 

№ Участник             Pmin 

С=25х-------- 

             Pn 

            Pmin 

Ц=75x------- 

             Pn 

 

К=Ц+С 

1. „Би ЕМ Лизинг-Трейд“ АД 25 75 100,00 

2. „Идеа Сервиз“ ЕООД 25 69,83 94,83 
Забележка:  

К е общият брой точки, който ще получи всеки участник; 

Ц e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 1; 

 75 е максималният брой точки по Показател 1; 
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 Pn – цената, предложена от конкретния /n-ия/ участник; 

   Pmin – най-ниската предложена цена. 

С e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 2; 

 25 е максималният брой точки по Показател 2; 

 Pn – срокът, предложен от конкретния /n-ия/ участник; 

   Pmin – най-краткият предложен срок за изпълнение. 

  

 

Във връзка с извършените действия и получените резултатите от определяне на общата 

комплексна оценка по съответната обособена позиция, комисията  

 

I. Предлага за отстраняване: 

- На осн.чл.107, т.1 и  т.2, буква „а“ от ЗОП участник „Гафуров сервиз“ ЕООД за обособена 

позиция №1 
 

IІ. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 

На І-во място: „М и М Фрут“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II – ро място: „Идеа Сервиз“ ЕООД с комплексна оценка – 99,66 т. 

На III-то място: „Мултитехник“ ЕООД с комплексна оценка – 98,02 т. 

 

► За обособена позиция №2: 

На І-во място: „Би ЕМ Лизинг-Трейд“ АД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II – ро място: „Идеа Сервиз“ ЕООД с комплексна оценка – 94,83 т. 
 

 

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 по 

съответната обособена позиция.  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.      /П/    /Николай Николов/ 

 

2.     /П/    /Петко Петков/ 

 

 
 

Настоящият протокол се състави на 23.11.2018г. 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-2/02.01.2018г. 

 

дата: 23.11.2018 г. 

 

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

данни.  


