
            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, 12.10.2016г., комисия назначена със Заповед № ОА-439/15.09.2016 г. на Зам. 

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

открита процедура с Решение № ОП-16/03.08.2016г. за откриване  на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на 

Община Ботевград“, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – 

„Доставка на 1 (един) брой употребявана асфалтополагаща машина”; Обособена 

позиция №2 – „Доставка на 1 (един) брой употребяван валяк двубандажен асфалтов 

и доставка на 1 (един) брой употребяван комбиниран асфалтов валяк”; Обособена 

позиция №3 –„Доставка на 1 (един) брой употребяван камион самосвал“; Обособена 

позиция №4 – „Доставка на 1 (един) брой нова компактна комунална 

мултифункционална машина“; Обособена позиция №5 – „Доставка на 1 (един) брой 

употребявана мотометачна машина“ и Обособена позиция № 6 – „Доставка на 1 

(един) брой нов багер“, в състав:  

 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
          1. Мария Христова – нач. отдел «Правно-нормативно обслужване»  

        2. Таня Накова - гл.експерт «Обществени поръчки, търгове и конкурси»         

                                3. Ангел Ангелов – Директор на ОП «БКС» 

                                4. Цанко Драганов – техн. ръководител на звено «Ремонт и поддръжка» 

към ОП «БКС»  

Резервни членове:  

       1. Виктория Филипова  – гл. юрисконсулт 

                               2. Николай Николов – юрисконсулт 

 

се събра в 10:00 часа на закрито заседание в пълен състав и продължи работата си, 

като разгледа документите по чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

С мотивирано Решение №6/10.10.2016г., Възложителят е прекратил обществената 

поръчка по обособена позиция №1, обособена позиция №2  и обособена позиция №3. С 

оглед на което комисията не разглежда подадените оферти за обособена позиция №2 и 

обособена позиция №3. 

 

Комисията констатира следното: 

 

1.Участник: „Мултитехник“ ЕООД за обособена позиция №4 

- Липсващи документи: 

 Няма 

- Нередовни документи 

 Няма 

- Изискуеми документи, на основание чл.54, ал.8 от ЗОП 

 Няма 

 

2.Участник: „Би Ем Лизинг-Трейд“ АД  - за обособена позиция №5 

- Липсващи документи: 

 Няма 

- Нередовни документи 

 Няма 



- Изискуеми документи, на основание чл.54, ал.8 от ЗОП 

 Няма 

 

3.Участник: „Стротех Инженеринг“ АД – за обособена позиция №6 

- Липсващи документи: 

 Няма 

- Нередовни документи 

 Няма 

- Изискуеми документи, на основание чл.54, ал.8 от ЗОП 

 Няма 

 

4.Участник: „Си Ем Ел България“ АД – за обособена позиция №6 

- Липсващи документи: 

 Няма 

- Нередовни документи 

 Няма 

- Изискуеми документи, на основание чл.54, ал.8 от ЗОП 

 Няма 

 

След извършване на тези действия, комисията установи, че участниците са 

представили всички документи отговарящи на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор поставени от Възложителя и ги допуска до разглеждане на 

Техническото предложение.   

 

Комисията приключи своята работа на 12.10.2016г. в 17:00ч. и взе решение да 

продължи своята работа по обстойно разглеждане и оценка на Техническото предложение 

на допуснатите участници на следващо заседание, което ще се проведе на 13.10.2016г.. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.                   /П/                    /Мария Христова/ 

 

2.                   /П/                    /Таня Накова/ 

 

3.                   /П/                    /Ангел Ангелов/ 

 

4.                   /П/                    /Цанко Драганов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


