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П Р О Т О К О Л  № 1 

 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-00-707/08.10.2015г. на Кмета 

на община Хисаря, определен със заповед № РД-05-646/17.09.2015г. за провеждане 

на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:  „доставка на 

специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“ – 1,1 

куб.м“, открита с Решение № РД-05-618/08.09.2015г. на Кмета на Община Хисаря, с 

уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки на АОП: 00188-

2015-0010 

  

Днес, 08.10.2015г. в 11:00 часа, в гр. Хисаря, комисия в състав:  

 

Председател:  

1. Соня Клисурска – юрист – външен експерт – рег. № ВЕ-370; 

  

Членове:  

1. Даниела Пирянкова – юрист – юрисконсулт „Обществени поръчки“; 

2. Невенка Ахмакова – счетоводител – Главен специалист „Счетоводно 

обслужване“; 

3. Нено Костов – ръководител на дейност „Чистота, Озеленяване, Строителство и 

ремонт“; 

4. Тодора Видолова – Главен специалист „Екология“ 

се събра в сградата на Община Хисаря, находяща се в град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 

№ 14 в изпълнение на Заповед № РД-00-707/08.10.2015 г. на Кмета на община Хисаря, 

определен със заповед № РД-05-646/17.09.2015г., със задача да разгледа, оцени и 

класира получените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – 

контейнери тип „Бобър“ – 1,1 куб. м.“, открита с Решение № РД-05-618/08.09.2015г. 

на Кмета на Община Хисаря, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени 

поръчки на АОП: 00188-2015-0010. 

Председателят на комисията откри заседанието – налице е кворум за провеждането 

му, присъстват всички членове на комисията. 

В 11,00 ч. се предостави на председателя на комисията регистър на постъпилите 

оферти и 1 (един) брой оферта на участниците в процедурата. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок - до 17:00 ч. 

на 07.10.2015 г., е постъпила една оферта от участника „АБИ ФОРС“ ООД: 

 

Председателят на комисията провери входящия регистър на постъпили оферти и 

констатира, че същият е попълнен правилно, като в него са отразени датата и часът на 

получаване на офертата, подадена от участника „АБИ ФОРС“ ООД. След запознаване със 

списъка с постъпилите оферти, всеки член на комисията подписа декларация съгласно 

чл. 35 от ЗОП. 

Председателят на комисията провери за лица, които имат право да присъстват при 

отварянето на офертите съгласно чл.68 ал.3 от ЗОП и обявлението по настоящата 

обществена поръчка, а именно: „Участниците в процедурата или техните упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други 

лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва 

отварянето”. Комисията констатира, че няма представители, които да присъстват 

на заседанието и продължи своята работа.  

 

Комисията пристъпи към отваряне и проверка на единствената подадена оферта от 

участника „АБИ ФОРС“ ООД, с ЕИК 200552449, представляван от управителя Антон 

Петков Антонов.   

№ 

по 

ред 

Име  

на участника 

Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

1. „АБИ ФОРС“ ООД 07.10.2015г. 11:30 часа 1 
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Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Комисията установи наличието на три непрозрачни и запечатани плика: Плик № 1 - 

„Документи за подбор”; Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, Плик № 

3 - „Предлагана цена“, като при спазване на разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима 

от членовете на комисията, подписаха плик № 3 „Предлагана цена“. Поради 

неприсъствие на представители на участниците по чл. 68, ал. 3 от ЗОП, плик № 3 

„Предлагана цена“ не се подписа от представител на друг участник. 

Комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на 

участника, като при спазване на разпоредбата на чл.68, ал.5 от ЗОП, трима от членовете 

на комисията подписаха всички съдържащи се в него документи. Поради неприсъствие 

на представители на участниците по чл. 68, ал. 3 от ЗОП,  документите в плик № 2 не се 

подписаха от представител на друг участник. 

Комисията отвори Плик № 1 - „Документи за подбор” на участника, оповести 

документите и информацията, който той съдържа и провери съответствието им със 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.  

 

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и 

комисията продължи работата си при условията на закрито заседание, като взе решение 

да приключи работа си за деня. Беше определена следващата дата за заседание на 

комисията, а именно: 15.10.2015г., на която да се разгледат документи в Плик № 

1 „Документи за подбор“ на участника.  

 

На 15.10.2015г. в сградата на Община Хисаря, находяща се в град Хисаря, 

бул. „Генерал Гурко“ № 14, комисията се събра в пълен състав и продължи 

работата си. 

Председателят на комисията установи, че на заседанието присъстват всички 

редовни членове и е налице необходимият кворум за вземане на валидни решения. 

Комисията в съответствие с чл. 68, ал. 7 от ЗОП пристъпи към разглеждане на 

документите в плик № 1 и проверка за съответствието им с критериите за подбор на 

възложителя, посочени в обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие.  

 

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” в офертата на участника „АБИ ФОРС“ ООД 

следва да съдържа документите, изискани от възложителя, които се отнасят до 

критериите за подбор на участниците, както и документите изискани от възложителя, 

посочени в обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в 

процедурата, като се вземе предвид разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от ЗТР. 

 

Комисията състави подробен списък – Таблица, където е отразено съответствието 

на представените от участника документи и информация с предварително обявените от 

възложителя условия. В таблицата, съответствието на участника и подадената от него 

оферта е отбелязано с „ДА” в съответната графа срещу изискуемия документ и/или 

информация, а несъответствието на участника и/или офертата му с предварително 

обявените от възложителя условия са отбелязани с „НЕ”/респективно „НЕПРИЛОЖИМО”, 

като от членовете на комисията е проверено наличието и редовността на представените 

документи. А именно:  

  

№ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ В ПЛИК № 1 

„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ 

УЧАСТНИК „АБИ 

ФОРС“ ООД 

1 Списък на документите, и информацията съдържащи се в 

офертата, подписан от участника, съгласно чл. 56, ал. 1, 

т. 14 от ЗОП. Представя се списък, съобразно 

изискванията на възложителя за съдържанието на 

офертата. В списъка участникът следва да опише всички 

представени от него документи (задължителни и други по 

преценка на участника), включително документи относно 

лицата, представляващи участника, и относно 

Да  
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подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на 

документите следва да се постави в началото на 

документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, 

задължително следва да бъде номериран и подреден 

съгласно списъка. 

2 Оферта, попълнена по образец – Образец № 1. 

Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-малко 

от 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително, 

считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Да  

3 Документ/и, съдържащи посочване на единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата 

Да  

4 Нотариално заверено пълномощно на лицето, 

упълномощено да представлява участника в процедурата 

(оригинал). Този документ се представя, когато лицето, 

подписващо документи от офертата, не е законен 

представител на участника, съгласно официалните 

документи за регистрация на участника 

Неприложимо  

5 Документ - договор или споразумение, подписан от 

лицата, включени в обединението, когато участник в 

процедурата е обединени/консорциум, което не е 

юридическо лице. В случай, че в договора или 

споразумението не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението се представя и документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващия. 

Неприложимо  

6 Декларация за ЕИК (Образец № 2) Да  

7 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 

ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – (Образец № 3). 

Да  

8 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП липса на свързаност 

с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Образец № 4) 

Да  

9 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 5) за 

използване/неизползване на подизпълнители 

Да  

10 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

(Образец № 6) 

Неприложимо  

11 Декларация по чл.3 и чл.5, т.3 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните тях лица и техните действителни 

собственици (Образец № 7). 

Да 

12 Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици от 

участник/подизпълнител (Образец № 8) 

Да  

13 Списък-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 (Образец № 9) на 

доставката/ите, сходна/и или еднаква/и с предмета на 

поръчката, изпълнена/и през последните три (3) години, 

считано до датата на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите.  

Да  

14 Доказателство за извършената доставка на сходна/и или 

еднаква/и доставка/и през последните 3 (три) години, 

Да  
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считано от датата на подаване на офертата. 

Последното се представя под формата на удостоверение 

от получателя на доставката/те или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, в който има 

публикувана информация за извършената доставка. 

15 Декларация в свободен текст (подписана от участника), с 

която се удостоверява, че предложените специализирани 

изделия са нови и неупотребявани. 

Да  

16 Декларация за приемане на условията в проекта на 

договора (Образец № 10). 

Да  

17 Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на 

вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за 

участие, съгласно Образец № 14. 

Гаранцията за участие е в размер на 600,00 (шестстотин) 

лева. 

В случай, че участникът представи гаранцията за участие 

под формата на банкова гаранцията, то валидността на 

банковата гаранция следва да бъде със срок не по-малък 

от срока на валидност на офертата.  

Да  

18 Декларация за срока на валидност на офертата (Образец 

№16) 

Да  

 

В колана № 1 са посочени всички документи и информация, които са изискуеми от 

Възложителя, съгласно документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. В колона № 3 е посочено съответствието на представените от участника 

документи и информация с изискуемите такива от възложителя, посочени в обявлението 

за обществена поръчка и документацията за участие – направено е отбелязване „ДА“.  В 

случай, че посочения документ в колона № 2 е неприложим за участника „АБИ ФОРС“ 

ООД е отбелязано „НЕПРИЛОЖИМО“.  

В резултат на извършената проверка за съответствието на документите и 

информацията в Плик № 1 „Критерий за подбор“ с критериите за подбор на 

възложителя, посочени в обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие, комисията установи следното:  

В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” в офертата на участника „АБИ ФОРС“ 

ООД съдържа всички документи и информация, изискани от възложителя, съгласно чл. 

56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и 

документите, изискани от възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка 

и в документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус и 

техническите възможности на участника, подробно отразени в Таблицата, представена 

по-горе. Възложителят не е поставил изисквания за финансовите възможности към 

участниците, предвид което доказателства за икономическото и финансово състояние по 

чл. 50 от ЗОП, не са представени в офертата на участника.  

Предвид гореизложеното по отношение на единствения участник, подал оферта в 

обществената поръчка с предмет „Доставка на специализирани съдове за битови 

отпадъци – контейнери тип „Бобър“ – 1,1 куб. м.“, комисията  НЕ КОНСТАТИРА липса на 

документи и информация и/или несъответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя в документацията за участие  и обявлението за обществена поръчка, поради 

което допуска до участие офертата на Участник № 1  „АБИ ФОРС“ ООД, гр. София, с 

ЕИК 200552449.  

 

Въз основа на горното, комисията единодушно взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП се състави настоящия протокол. Предвид 

обстоятелството, че оценителната комисия не констатира липсата на документи и 

информация и/или несъответствия с критериите за подбор, поставени от възложителя в 
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документацията за участие и обявлението за обществена поръчка при разглеждане на 

документите в Плик № 1 „Документи за подбор“ на единствената подадена оферта от 

участника „АБИ ФОРС“ ООД, комисията реши да публикува настоящия протокол от 

работата си в „Профила на купувача“ на електронната страница на Възложителя Община 

Хисаря.  

 

Комисията реши, че няма задължение за изпращане на настоящия протокол до 

участника „АБИ ФОРС“ ООД на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, тъй като при разглеждане 

на документите в Плик № 1 „Документи за подбор“ не бяха установени липсващи 

документи и информация и/или несъответствия с критериите за подбор, поставени от 

възложителя в документация за участие и в обявлението за обществена поръчка.    

  

Комисията възлага председателя й да организира публикуването на настоящия 

протокол в „Профила на купувача“ на електронната страница на Възложителя.  

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 16.10.2015г. в сградата на 

Община Хисаря, находяща се в град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14. На заседанието 

на 16.10.2015г. комисията ще пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката“, като при установяване на съответствието на 

техническото предложение в плик № 2 ще продължи с оценяването на офертата на 

участника „АБИ ФОРС“ ООД, съгласно Методиката за оценка по всички други показатели, 

различни от цената.  

 

 

Настоящият протокол е изготвен въз основа на заседания, проведени от комисията 

на 08.10.2015г. и 15.10.2015г.  

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

15.10.2015г., както следва: 

 

Председател: 

 

…………………… 

(Соня Клисурска) 

 

Членове: 

 

1. ………………..………..     2. …………………. 

(Даниела Пирянкова)    (Невенка Ахмакова) 

 

3. ………………….      4. ……………………. 

(Нено Костов)     (Тодора Видолова) 

 

 


