
             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, 23.02.2016 година, комисия назначена със Заповед №ОА-91/18.02.2016 

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 – 3/08.02.2016г. за 

възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „А” от ЗОП с предмет: 

„Доставка на два броя специализирани транспортни средства за събиране и 

извозване  на битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие 

„Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр.Ботевград – 

Сметосъбираща машина 6х2 и Сметосъбираща машина 4х2” и с оглед избор на 

изпълнител,  в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Борисов – зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
         1. Цветелин Цветков – зам. кмет на община Ботевград 

       2. Мария Христова – гл. юрисконсулт 

                               3. Таня Накова - гл.експерт ОП 

                               4. Веселка Колева – финансов контрольор 

Резервни членове:  

                              1. Виктория Филипова  – гл. юрисконсулт 

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

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинска администрация Ботевград, продължи 

своята работа по обстойно разглеждане на представените документи и да извърши преценка за 

съответствието им с критериите за подбор, както и да направи класиране на офертата за избор 

на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „А” от ЗОП с 

предмет: „Доставка на два броя специализирани транспортни средства за събиране и 

извозване  на битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие 

„Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр.Ботевград – Сметосъбираща 

машина 6х2 и Сметосъбираща машина 4х2”. 
 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на  

единственият участник  „ВЕРСО 2011” ЕООД, 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 изискуеми документи, 

съгласно публикуваната публична покана и указанията за участие в процедурата. 

В резултат на изложените обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №1 

допуска участник „ВЕРСО 2011” ЕООД до следващ етап - разглеждане и оценка на 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Ценово предложение и класиране 

на офертата 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/*     /Борис Борисов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1 /п/     /Цветелин Цветков/ 

 

           2 /п/     /Мария Христова/ 

 

                                3 /п/     /Таня Накова/ 

 



                                4 /п/     /Веселка Колева/ 
 

„ВЕРСО 2011” ЕООД 
Техническото предложение – Образец №8 на участникът съдържа: 

1) Срок за доставка –  1 работен ден; 

2) Гаранционен срок на доставката – 12 месеца; 

3) Срок за отстраняване на възникнала повреда, дефект или неизправност – 3 раб. дни 

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

Техническо предложение от участника и като взе в предвид предварително заложените от 

Възложителя условия в документацията, комисията установи, че офертата отговаря на 

предварително заложените изисквания на Възложителя, съгласно Публичната покана, 

Указанията за участие и Техническата спецификация.  

 

С оглед на горе описаното и във връзка с критериите за оценка „икономически най- 

изгодна оферта”, комисията не може да направи класиране, тъй като има само един участник, 

и предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на Глава 

осма „А” от ЗОП с предмет: „Доставка на два броя специализирани транспортни средства 

за събиране и извозване  на битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие 

„Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр.Ботевград – Сметосъбираща 

машина 6х2 и Сметосъбираща машина 4х2”  да бъде определен единственият участник  

„ВЕРСО 2011” ЕООД. 
 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/    /Борис Борисов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1 /п/     /Цветелин Цветков/ 

 

           2 /п/     /Мария Христова/ 

 

                                3 /п/     /Таня Накова/ 

 

                                4 /п/     /Веселка Колева/ 

 
 

Комисията приключи своята работа на 23.02.2016г. в 12:30ч. и представи протокола на 

Възложителя за утвърждаване.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/     /Борис Борисов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1 /п/     /Цветелин Цветков/ 

 

           2 /п/     /Мария Христова/ 

 

                                3 /п/     /Таня Накова/ 

 

                                4 /п/     /Веселка Колева/ 

 
 

УТВЪРДИЛ:   /п/ 

Иван Гавалюгов 

КМЕТ на Община Ботевград 
Дата: 26.02.2016г. 



 
 

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

личните данни. 

 


