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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   

 

Днес, 26.08.2015 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” и с оглед избор на изпълнител, 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, за да отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с 

Протокол от 17.08.2015г., както и да извърши повторно разглеждане на документите от 

офертата на участниците, относно съответствието им с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

Поради отсъствие на Людмила Маркова – Председател, от основния състав на 

комисията, същият се замести от резервен член – Мария Христова – юрисконсулт, която 

също подписа декларация по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП. 

 

Комисията констатира, че допълнително представените документи от участниците са 

в срока, описан в протокол от 17.08.2015г., в запечатани пликове с ненарушена цялост, както 

следва: 

1. „Аби Форс” ООД – вх.№ОПП-8-2-1/21.08.2015г.-09:45ч. 

2. „Рила-СНМ” ООД – вх. №ОПП-8-4-2/21.08.2015г.-10:00ч. 

3. „Лъки Комерс СБ 2014” ЕООД – вх.№ОПП-8-1-3/24.08.2015г.-09:00ч. 

4. „Аби Форс” ООД – вх.№ОПП-8-2-4/24.08.2015г.-09:05ч., със следния надпис върху 

плика: „ОКОНЧАТЕЛНА /Моля предходната да бъде унищожена/”. 

 

  Комисията взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

да не се отварят и разглеждат допълнително представените документи от участник 

«Аби Форс» ООД с вх.№ ОПП-8-2-1/21.08.2015г.-09:45ч., с оглед на заявеното от него. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  */п/  /Мария Христова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      



  

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

да пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените документи от 

участниците, както и да извърши повторно разглеждане на документите от офертата на 

участниците, относно съответствието им с критериите за подбор поставени от 

възложителя. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Мария Христова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

 

1. „Рила-СНМ” ООД  

След отваряне и разглеждане на допълнително представените документи, комисията 

установи, че участникът е представил всички изискани допълнително документи с Протокол 

от 17.08.2015г. Комисията направи повторно разглеждане за наличието и редовността на 

представените в офертата Документи и проверка за съответствието им с критериите за 

подбор поставени от възложителя. 

С оглед на описаното комисията приема, че участникът е представил всички 

изискващи се документи, съгласно документация за участие и публичната покана, и взе 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №3 

допуска участник „Рила – СНМ” ООД до следващ етап - оценка на Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Мария Христова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

 

2. „Лъки Комерс СБ 2014” ЕООД  

След отваряне и разглеждане на допълнително представените документи, комисията 

установи, че участникът е представил всички изискани допълнително документи с Протокол 



  

от 17.08.2015г.. Комисията направи повторно разглеждане за наличието и редовността на 

представените в офертата Документи и проверка за съответствието им с критериите за 

подбор поставени от възложителя. 

С оглед на описаното комисията приема, че участникът е представил всички 

изискващи се документи, съгласно документация за участие и публичната покана, и взе 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №4 

допуска участник „Лъки Комерс СБ 2014” ЕООД до следващ етап - оценка на 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Мария Христова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

3. „Аби Форс” ООД 
След отваряне и разглеждане на допълнително представените документи, комисията 

установи, че участникът е представил всички изискани допълнително документи с Протокол 

от 17.08.2015г.. Комисията направи повторно разглеждане за наличието и редовността на 

представените в офертата Документи и проверка за съответствието им с критериите за 

подбор поставени от възложителя. 

С оглед на описаното комисията приема, че участникът е представил всички 

изискващи се документи, съгласно документация за участие и публичната покана, и взе 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №5 

допуска участник „Аби Форс” ООД до следващ етап - оценка на Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Мария Христова/  

        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 №6 

Да разгледа Техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите 

участници, за установяване на съответствието им с предварително обявените условия 

от Възложителя 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Мария Христова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

 

№1. „Лъки Комерс СБ 2014” ЕООД 

В Техническото предложение – Образец №8, участникът предлага: 

►Срок за изпълнение на доставката – 12 работни дни 

► Гаранционен срок – 60 месеца 

► Срок за отстраняване на възникнал дефект или неизправност на доставената стока в 

рамките на гаранционния срок – 5 дни. 

► Срок на валидност на предложението – 120 календарни дни 

 

 

2. „Аби Форс” ООД 

В Техническото предложение – Образец №8, участникът предлага: 

►Срок за изпълнение на доставката – 10 работни дни 

► Гаранционен срок – 12 месеца 

► Срок за отстраняване на възникнал дефект или неизправност на доставената стока в 

рамките на гаранционния срок – 1 ден. 

► Срок на валидност на предложението – 90 календарни дни 

 

 

3. „Мева България” ЕООД 

В Техническото предложение – Образец №8, участникът предлага: 

►Срок за изпълнение на доставката – 1 работен ден 

► Гаранционен срок – 24 месеца 

► Срок за отстраняване на възникнал дефект или неизправност на доставената стока в 

рамките на гаранционния срок – 10 дни. 

► Срок на валидност на предложението – 30 календарни дни 

 

 

4. „Рила-СНМ” ООД 
В Техническото предложение – Образец №8, участникът предлага: 

►Срок за изпълнение на доставката – 1 работен ден 

► Гаранционен срок – 24 месеца 

► Срок за отстраняване на възникнал дефект или неизправност на доставената стока в 

рамките на гаранционния срок – 10 дни. 

► Срок на валидност на предложението – 30 календарни дни 

 



  

След като разгледа и се запозна подробно и задълбочено по същество с представените 

Технически предложения от участниците и като взе в предвид предварително заложените от 

Възложителя условия в документацията, комисията установи, че офертите отговарят на 

предварително заложените изисквания на Възложителя, съгласно Публичната покана, 

Указанията за участие и Техническата спецификация, и взе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №7 

Да направи оценка на база комплексна оценка КО, определена по следните показатели  

КО =  П1х70% + П2х30%, където: П1 – Предлагана цена и П2 – Срок за изпълнение на 

доставката и класиране на офертите на допуснатите участници, съгласно Методиката 

за определяне на комплексната оценка, приложена към Публичната покана 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Мария Христова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

 

За резултатите от определяне на общата комплексна оценка на офертите на 

допуснатите участници, комисията изготви следната таблица:  

 
Показател „Лъки Комерс СБ 

2014” ЕООД  

 

„Аби Форс” ООД  

 

„Мева България” 

ЕООД 

 

„Рила-СНМ” ООД 

П1 = (Цmin/Цi) х 100 100 88,67 78,46 86,59 

П2= (Сmin/Сi) х 100 8,33 10 100 100 

КО=П1х70%+П2х30% 72,50 65,07 82,92 90,61 

    Забележка:   

           П1 = (Цmin / Цi) х 100, където: 

           Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички 

участници. 

Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

         

           П2= (Сmin /Сi) х 100, където 

Сmin – представлява минималният предложен срок на доставка от всички допуснати до оценка 

участници 

Сi – представлява срока за изпълнение на доставката. 

 

          След извършеното разглеждане, съпоставка и оценка на предложенията на участниците 

по предварително обявените критерии, залегнали в Публичната покана, Указанията за 

участие, Техническата спецификация и критерия за оценка „икономически най-изгодна 

оферта” , комисията: 

 

І. Направи следното класиране: 

     На І-во място: „Рила-СНМ” ООД с общ брой точки – 90,61 т. 

     На ІІ-ро място: „Мева България” ЕООД с общ брой точки – 82,92 т. 

     На ІІІ-то място: „Лъки Комерс СБ 2014” ЕООД с общ брой точки – 72,50 т. 

     На ІV-то място:  „Аби Форс” ООД с общ брой точки – 65,07 т. 



  

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на 

Глава осма „А” от ЗОП с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци тип „Мева” за 

нуждите на гр.Ботевград и населените места в общината» да бъде определен участникът, 

класиран на първо място – „Рила - СНМ” ООД. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Мария Христова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

 

Комисията приключи своята работа на 27.08.2015г. в 16:00ч. и представи протокола 

на Възложителя за утвърждаване.  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  /Мария Христова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /п/ /Соня Христова/ 

 

                                2.  /п/ /Савина Мирчева/ 

      

                                3.  /п/ /Таня Накова/ 

 

        4.  /п/ /Васил Велев/ 

 

 

 

 

 

 

   УТВЪРДИЛ:             /п/ 

   ЗАМ. К М Е Т: /инж. Цанко Цанов/ 

                                зап.№ОА-3/05.01.2015г. 

                              дата: 28.08.2015г. 

 

 

 

 

 
* /П/ Основанието за заличаване на всички заличени данни в протокола е чл.2 от Закона за защита 

на личните данни. 

 


