
 

 

 
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, 18.09.2017г., комисия назначена със Заповед № ОА-399/03.08.2017г. на Зам. 

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

Решение № ОП-28/12.07.2017г. за откриване  на обществена поръчка – публично състояние, 

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“,  в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
          1. Петко Петков – Началник отдел «Сметосъбиране» в ОП БКС-

гр.Ботевград 

                                2. Николай Николов - Юрисконсулт 

Резервни членове:  

        1. Таня Накова – Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

        2. Виктория Филипова  – Гл. юрисконсулт 

 

 се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да 

продължи своята работа по обстойно разглеждане на  представените документи от 

участниците и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „Тера 60” ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

следното в представения ЕЕДОП за обособена позиция №2: 

 - в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор, в поле Обособени позиции, участникът не е посочил обособената 

позиция за която подава оферта. От опаковката на представената оферта и от  Образец №5-

Списък на представените документи е видно, че подадената оферта е за обособена позиция 

№2. 

 - в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: „Информация за 

представителите на икономическия оператор, участника не  е попълнил полетата, в които 

следва да посочи данни относно представителството на икономическия оператор.  

- в част III: Основания за изключване, Раздел В: Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение, на поставения 

въпрос „Може ли икономическия оператор да потвърди, че….?“, участникът е посочил 

отговор „НЕ“. Участникът следва да прецизира своя отговор, тъй като така посоченото се 

явява пречка за участие в обществената поръчка. 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – не са идентифицирани действителните собственици на 

икономическия оператор по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 

ППЗМИП. Участникът следва да попълни информацията за действителните собственици в 

ЕЕДОП. Дефиницията за действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.  



  

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвен от независими органи и доказващ, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество, но не е посочил орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на документа, обхват и срок на валидност. Същият е 

приложен в офертата, видно от който се покриват критериите за подбор.  

- в част VI Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията 

на образеца. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

2. „Аби Форс“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

следното в представения ЕЕДОП за обособена позиция №1: 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка, на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „ДА. В следващата 

графа е маркиран отговор „НЕ”, по отношение на предприети мерки за реабилитиране. 

Комисията счита, че е налице противоречие в предоставената информация и не става ясно 

дали за участника са налице подобни основания и дали са предприети съответните мерки. 

Участникът следва да прецизира своя отговор, тъй като така посочения отговор се явява 

абсолютна пречка за участие в обществената поръчка.  

Също така не са идентифицирани действителните собственици на икономическия оператор 

по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП. Дефиницията за 

действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.  

   - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление, няма посочен отговор. Наличие на 

сертификат по система EN ISO 9001, участникът е декларирал в част IV: Критерии за 

подбор,  Раздел В: Технически и професионални способности, в т.4), но няма данни за орган 

или служба издаващи документите, точно позоваване на документите, обхват и срок на 

валидност, поради което не може да установи дали се покриват критериите за подбор на 

възложителя. Участникът следва да декларира съответствието с този критерии като попълни 

част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

информация, съгласно изискванията на образеца.  

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

3. „Би Ем Лизинг-Трейд“ АД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи в 

представения ЕЕДОП за обособена позиция №2, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият 

да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

 



  

4. „Идеа Сервиз“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

следното в представения ЕЕДОП за обособена позиция 1 и обособена позиция 2: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – не са идентифицирани действителните собственици на 

икономическия оператор по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 

ППЗМИП. Участникът следва да попълни информацията за действителните собственици в 

ЕЕДОП. Дефиницията за действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.  

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвен от независими органи и доказващ, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество, но не е посочил орган или служба, 

издаващи документа, обхват и срок на валидност, поради което не може да установи дали се 

покриват критериите за подбор на възложителя.  

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

информация, съгласно изискванията на образеца.  

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 

Във връзка с гореописаното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат 

право да заменят представените документи или да представят нови, с които да удовлетворят 

изискванията на възложителя. Допълнително представената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 

След извършване на тези действия на 20.09.2017г. 12:00ч. комисията приключи своята 

работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на срока за 

представяне на допълнително изисканите документи. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.                  /П/               /Петко Петков/ 

 

2.                  /П/               /Николай Николов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

личните данни 


