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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    

 

Днес, 17.08.2015 година, комисия назначена със Заповед №ОА-245/17.08.2015 

година на Кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, във 

връзка с чл.101а, ал.2 от ЗОП  и във връзка с публична покана  № ПП – 8/05.08.2015г. с 

предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци тип „Мева” за нуждите на 

гр.Ботевград и населените места в общината”,  в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмила Маркова– гл. юрисконсулт 

         ЧЛЕНОВЕ:                                      
                              1. Соня Христова – счетоводител 

                              2. Савина Мирчева – гл. експерт ЕООС 

                              3. Таня Накова - гл.експерт ОП 

                              4. Васил Велев – гл. експерт КС, ИК, РД и БКС                             

Резервни членове:  

                             1. Мария Христова  – юрисконсулт 

                             2. инж. Валери Зланков – гл. експерт КВ, ИК, НС и инфраструктура 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на Общинска администрация - 

Ботевград, за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор на изпълнител за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци 

тип „Мева” за нуждите на гр.Ботевград и населените места в общината”. 

 

След получаване на офертите, комисията започна своята работа и констатира, че в 

законоустановения срок съгласно документация за участие и публичната покана, са 

постъпили четири оферти. Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок.  

Всички присъстващи членове на комисията подписаха декларация по чл.35 ал.1, 

т.2 - 4 от ЗОП. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

№1. „Лъки Комерс СБ 2014” ЕООД, гр.Стара Загора – вх.№ОПП-8-

1/12.08.2015г. – 14:20ч. 

№2. „Аби Форс” ООД, гр.София - вх.№ОПП-8-2/14.08.2015г. – 10:45ч. 

№3. „Мева България” ЕООД, гр.София – вх.№ОПП-8-3/14.08.2015г. – 12:25ч. 

№4. „Рила-СНМ” ООД, гр.Рила – вх.№ОПП-8-4/14.08.2015г. – 12:30ч. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в 

обществената поръчка, на средствата за масово осведомяване и на други лица при 

спазване на установения режим за достъп до сградата. 

           Всички подадени оферти бяха в запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху 

които са отбелязани наименованието на всеки от участниците, адресът за кореспонденция 

и входящия номер на офертата. 

             

Комисията взе следното 

   

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

да пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване и  

да направи проверка на съответствието им с предварително обявените от 

Възложителя условия съгласно публичната покана 

 



  

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Людмила Маркова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

1.„Лъки Комерс СБ 2014” ЕООД, гр.Стара Загора, ул. „Братя Жекови” №38, вх.А, 

ап.43 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №8;  

- Ценова оферта – образец №9 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. 

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага:  

       ► цена за 1 брой съд тип „Мева” в размер на 36,80 лева (тридесет и шест лева и 0,80) 

без ДДС  и  44,16 лева (четиридесет и четири лева и 0,16) с ДДС; 

       ► обща цена на доставката в размер на  36 800,00 лева (тридесет и шест лева и 80 ст. ) 

без ДДС или 44 160,00 лева (четиридесет и четири хиляди сто и шестдесет лева)   с ДДС. 

Комисията констатира разлика в изписването на предлаганата обща цена в цифри без ДДС 

и изписаната с думи, а именно: обща цена на доставката в размер на  36 800,00 лева 

(тридесет и шест лева и 80ст.) без ДДС и  единодушно реши, че се касае за техническа 

грешка. С оглед на описаното комисията приема да извърши оценка на ценовото 

предложение на участника, съгласно методиката за оценка на офертите, като вземе в 

предвид предложената обща цена без ДДС изписана с цифри за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

2. „Аби Форс” ООД, гр.София, бул. „Климент Охридски” №65 
Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №8;  

- Ценова оферта – образец №9 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага:  

       ► цена за 1 брой съд тип „Мева” в размер на 41,50 лева (четиридесет и един лева и 

0,50) без ДДС  и  49,80 лева (четиридесет и девет лева и 0,80) с ДДС; 

       ► обща цена на доставката в размер на  41 500,00 лева (четиридесет и една хиляди и 

петстотин  лева без ДДС или 49 800,00 лева (четиридесет и девет хиляди и осемстотин 

лева)   с ДДС. 

 

3. „Мева България” ЕООД, гр.София, ул. „Челопешко шосе” №12 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №8; 

- Ценова оферта – образец №9   

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката.  



  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага: 

  ► цена за 1 брой съд тип „Мева” в размер на 46,90 лева (четиридесет и шест лева и 

0,90) без ДДС  и  56,28 лева (петдесет и шест лева и 0,28) с ДДС; 

       ► обща цена на доставката в размер на  46 900,00 лева (четиридесет и шест хиляди и 

деветстотин лева без ДДС или 56 280,00 лева (петдесет и шест хиляди двеста и осемдесет 

лева)  с ДДС. 

 

4. „Рила-СНМ” ООД, гр.Рила, ул. „Цар Симеон” №1 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №8;  

- Ценово предложение – образец №9; 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага: 

  ► цена за 1 брой съд тип „Мева” в размер на 42,50 лева (четиридесет и два лева и 

0,50) без ДДС  и  51,00 лева (петдесет и един лева ) с ДДС; 

       ► обща цена на доставката в размер на  42 500,00 лева (четиридесет и две хиляди и 

петстотин лева) без ДДС или 51 000,00 лева (петдесет и една хиляди лева)  с ДДС. 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията, предвид на което комисията взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №2 

Да продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на 

представените документи и да извърши преценка за съответствието им с критериите 

за подбор 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Людмила Маркова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

1.„Лъки Комерс СБ 2014” ЕООД  

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата и установи следното: 

 1) към приложения в офертата образец №5 липсва доказателство за извършената 

дейност, което се представя под формата на  удостоверение, издадено от получателя или 

от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информацията за дейността. Съгласно изискванията на Възложителя,  Участникът в 

настоящата процедура следва да представи документи по чл. 51, ал. 1, т.1, като 

изискването се доказва с представянето на: 

а) списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от крайния 

срок за подаване на оферти, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си, с предмет сходен с предмета на поръчката, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената дейност  - 

Образец №5;    



  

б) доказателство за извършената дейност се представя под формата на  

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикуване информацията за дейността. 

 2) от приложения в офертата образец №7, не е посочено кое от обстоятелствата по 

т.2 декларира участника. Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в 

документацията за участие образец №7, следва по отношение на обстоятелствата в т.2  от 

същия, деклараторът да посочи това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст 

се премахва или зачертава. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №3 

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП  участник „Лъки Комерс СБ 2014” ЕООД, следва в 

срок  3/три/ работни дни от получаване на настоящия протокол  да представи:  

1) доказателство за извършената дейност под формата на  удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикуване информацията за дейността;  

2) образец №7,  от който да е видно кое обстоятелство декларира участникът; 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Людмила Маркова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

2. „Аби Форс” ООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата и установи следното:  

1) в приложения в офертата образец №1, липсва подпис и печат на 

представляващия участника. Съгласно изискванията на Възложителя, Образец №1 се 

подписва от представляващия участника (или от лице изрично упълномощено с 

нотариално заверено пълномощно) или представляващия обединението/консорциума, 

съгласно Споразумението за създаване на обединение/консорциум, или допълнителното 

споразумение. 

            2) в приложения в офертата Образец №3 не е посочено кое от изброените 

обстоятелства участникът декларира. Съгласно изискванията на възложителя и указанията 

описани в образец №3, деклараторът следва да отбележи обстоятелството, което декларира. 

            3) от приложения в офертата образец №7, не е посочено кое от обстоятелствата по т.2 

декларира участника. Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в 

документацията за участие образец №7, следва по отношение на обстоятелствата в т.2  от 

същия, деклараторът да посочи това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст 

се премахва или зачертава. 

 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

 

 



  

 

Р Е Ш Е Н И Е №4 

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП  участник „Аби Форс” ООД, следва в срок  3/три/ 

работни дни от получаване на настоящия протокол  да представи:  

1) Образец №1 - Списък на документите и информацията съдържащи се в 

офертата, подписан и подпечатан от участника 

2) Образец №3, от който да е видно кое обстоятелство декларира участникът 

3) образец №7,  от който да е видно кое обстоятелство декларира участникът 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Людмила Маркова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

3.  „Мева България” ЕООД    
Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените 

документи за подбор, комисията установи, че участникът е представил всички изискващи 

се документи и взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №5 

допуска участника до следващ етап – разглеждане на Техническото предложение за 

изпълнение на поръчката 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Людмила Маркова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

4. „Рила-СНМ” ООД  
Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата и установи, че: 

 1) от приложения в офертата образец №7, не е посочено кое от обстоятелствата по 

т.2 декларира участника. Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в 

документацията за участие образец №7, следва по отношение на обстоятелствата в т.2  от 

същия, деклараторът да посочи това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст 

се премахва или зачертава. 

 



  

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №6 

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП  участник „Рила-СНМ” ООД, следва в срок  3/три/ 

работни дни от получаване на настоящия протокол  да представи образец №7,  от 

който да е видно кое обстоятелство декларира участникът 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Людмила Маркова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

С оглед на гореописаното, комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №7 

На основание Раздел III Критерии за подбор, т.4 от документацията за участие и във 

връзка с чл.68, ал.8 от ЗОП, настоящият протокол да бъде изпратен на всички 

участници в обществената поръчка в деня на публикуването му в „профила на 

купувача”, като комисията ще продължи своята работа по разглеждане на 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, след изтичане на срока за 

представяне на допълнително изисканите от участниците документи.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Людмила Маркова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

Комисията приключи своята работа на 18.08.2015г. в 15:00ч.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Людмила Маркова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 


