
П Р О Т О К О Л  
 

От дейността на комисията назначена с Заповед № 88 / 20.03.2015г. на кмета на община 
Годеч за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : 
„Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип 
„Бобър“-1100л. и ходови колела за контейнери тип ”Бобър”, кофи за битови 
отпадъци тип “Мева“ - 110л. и паркови кошчета  за нуждите на Община Годеч”, 
обявена чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП,  
 
Днес 20.03.2015г. в изпълнение на Заповед № 88 / 20.03.2015г. на Кмета на община 
Годеч, Комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка обявена чрез публична 
покана, в състав: 
 
Председател : инж. Ангел Радков Ангелов – началник отдел „ ТУЕ” – инженер „ГФК”; 
Членове:  
1. Виолета Петрова Виденова -  ст. експерт в ОА-Годеч; 
2. Анелия Арахангелова Илкова-Асенова – юрист; 
 
се събра в 11,00 часа в сградата на ОА-Годеч , пл.”Свобода”№1, ет.2 за отваряне , 
разглеждане и оценка на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип 
„Бобър“-1100л. и ходови колела за контейнери тип ”Бобър”, кофи за битови 
отпадъци тип “Мева“ - 110л. и паркови кошчета  за нуждите на Община Годеч”, 
открита с публична покана публикувана в регистъра на АОП с уникален номер № 
9039528  и в официалния сайт на общинска администрация – Годеч, раздел „профил на 
купувача”. 

От представения регистър на лицата, подали оферта за участие в процедурата се 
установи , че е подадена 1 брой оферта с вх.№ 69. 00 - 37/18.03.2015г. в 11. 04 часа за 
участие в процедурата от участника „Лъки Комерс СБ 2014”ЕООД , с адрес гр. Стара 
Загора , ул. Братя Жекови” №38, вх.А, ап.43. 

 
След като се запознаха с регистъра на лицата, подали оферта за участие в 

процедурата, членовете на комисията попълниха и подписаха декларациите , изискани от 
чл.35, ал.1, т.2,т.3 и т.4  от ЗОП. 

Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост в 
изискуемия срок от Възложителя. 

В отсъствие на представител на участника , Комисията пристъпи към отваряне на 
офертата. Председателя на комисията запозна състава с ценовите  предложения по 
обособените позиции в процедурата  на участникът .  

Ценовите предложения както и  техническите предложения по трите обособени 
позиции бяха подписани от състава на назначената комисия. 

Комисията продължи работата си с проверка на комплектоваността и редовността 
на представените документи от участника в офертата, съгласно изискванията на 
възложителя.Офертата съдържаше следните документи:  
 1.Списък на документите съдържащи се в офертата - Приложение № 9 
2.Удостоверение за регистрация по ЗДДС; 
3.Удостоверение от агенцията по вписванията  с изх.№20150603153053/06.03.2015г. 

4.Представяне на участник - Приложение № 1 
5.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 2 



6.Списък по чл, 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Приложение № 3 
7.Списък на основните договори 
8.Препоръки (референции) за добро изпълнение 
9.Техническо предложение за обособена позиция № 1 - Приложение № 4 
10.Техническо предложение за обособена позиция № 2 - Приложение № 4 
11.Техническо предложение за обособена позиция № 3 - Приложение № 4 
12.Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

>   Фотографски снимки на изделията обект на обществената поръчка 
>   Техническа характеристика на изделията 
>   Техническо предложение за изпълнение на поръчката 
>   Гаранционни карти 
>   Сертификати издадени от акредитирани институции 

13.Ценово предложение за обособена позиция № 1 
14.Ценово предложение за обособени позиции № 2 и № 3 
15.Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал. 8, т.2 от ЗОП - Приложение № 6 
16.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 7 
17.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 8 
18.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 10 
19.Декларация за срок на валидност на офертата 
20.Декларация за срок на изпълнение на поръчката   
                                       21.Проект на договор за доставка 

На база проверената комплектованост на приложените  документи в офертата  за 
участие в обществената поръчка , комисията не констатира не спазени изисквания на 
Възложителя. 

Въз основа на извършеното, комисията единодушно  
 

Р Е Ш И: 
Допуска до по- нататъшно участие  в процедурата „Лъки Комерс СБ 

2014”ЕООД, ЕИК 203199965 .  
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения по 

обособени позиции  за изпълнение на поръчката, като констатира , че същите са 
изготвени  в съответствие с образците  и с предварително обявените от възложителя 
условия в публичната покана. 
„Лъки Комерс СБ 2014”ЕООД, ЕИК 203199965  е предложило да изпълни поръчката, 
съгласно изискванията на Възложителя при следните условия: 

 За обособена позиция № 1 „Доставка на контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови 
колела за контейнери тип ”Бобър””: 

- Срок за изпълнение на доставката по позицията – …………..  / съгласно подадена за 
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/ 
- гаранционнен срок  на доставката определена в позиция 1………… / съгласно 
подадена декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/ 
- В случай на повреда или  дефект в гаранционния срок участникът предлага  срок за 
реакция при получен сигнал ……………  / съгласно подадена декларация за 
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/за отстраняване от уведомлението . 



Техническите характеристики на предложените артикули отговарят на заложените в 
техническите характеристики определени от Възложителя.  

 За обособена позиция № 2 „Доставка на кофи за битови отпадъци тип “Мева“ - 
110л”;: 

- Срок за изпълнение на доставката по позицията – …………… / съгласно подадена 
декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/ 
 - гаранционнен срок  на доставката определена в позиция 2 – ………/ съгласно 
подадена декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/ 
- В случай на повреда или  дефект в гаранционния срок участникът предлага  срок за 
реакция при получен сигнал ……….. / съгласно подадена декларация за конфиденциалност по 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП/ за отстраняване от уведомлението . 
Техническите характеристики на предложената  кофа за битови отпадъци тип „Мева” 
отговарят на заложените в техническите характеристики определени в основните 
изисквания /обем , конструкция , покритие на ламарина и качество/от Възложителя .  

 Обособена позиция №3: „Доставка паркови кошчета” 
- Срок за изпълнение на доставката по позицията – ………… / съгласно подадена 
декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/ 
- гаранционнен срок  на доставката определена в позиция 3…………. / съгласно 
подадена за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/ 
- В случай на повреда или  дефект в гаранционния срок участникът предлага  срок за 
реакция при получен сигнал ……………..  / съгласно подадена за конфиденциалност по чл. 
33, ал. 4 от ЗОП/ за отстраняване от уведомлението . 
Предлаганите от участника паркови кошчета съответстват на техническите 
характеристики в документацията за участие.  
   
 Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите  предложения  на участника, 
направени за всяка от обособените позиции , като констатира, че е изготвено в 
съответствие с образеца и предварително обявените условия на Възложителя . 

Ценовото предложение на „Лъки Комерс СБ 2014”ЕООД, ЕИК 203199965 за 
трите  обособени позиции в процедурата е както следва:  
За обособена позиция № 1 „Доставка на контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови колела 
за контейнери тип ”Бобър””- ……….  лв. без вкл.ДДС / съгласно подадена за декларация 
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/; 
За обособена позиция № 2 „Доставка на кофи за битови отпадъци тип “Мева“ - 110л” – 
………. лв. без вкл.ДДС/ съгласно подадена декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 
от ЗОП/ ; 
За обособена позиция №3  „Доставка паркови кошчета” – …………….. лв. без вкл.ДДС/ 
съгласно подадена декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/ ; 

 Посочените  цени включва всички разходи по изпълнение на предмета на 
поръчката, включително транспортни и организационни разходи по доставката до 
мястото на изпълнение на поръчката. 

След като назначената комисия  отвори и разгледа  подадената оферта за участие 
в процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на 
специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“-1100л. и 
ходови колела за контейнери тип ”Бобър”, кофи за битови отпадъци тип “Мева“ - 
110л. и паркови кошчета  за нуждите на Община Годеч”, обявена чрез публична 
покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, единодушно  

 
Р Е Ш И: 



 
І. Класира участникът  в обществена поръчка с предмет „Доставка на специализирани 
съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови колела за 
контейнери тип ”Бобър”, кофи за битови отпадъци тип “Мева“ - 110л. и паркови 
кошчета  за нуждите на Община Годеч”, обявена чрез публична покана по реда на 
глава осма „а” от ЗОП, съгласно критерия за оценка – „най-ниска цена” , както следва: 

 
НА ПЪРВО МЯСТО - „Лъки Комерс СБ 2014”ЕООД, ЕИК 203199965  с 

оферирана в ценовото предложение: 
- За обособена позиция № 1 „Доставка на контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови 
колела за контейнери тип ”Бобър””- Общо за двата артикула като сума от единичните им 
цени в размер на ………… лв. без вкл.ДДС / съгласно подадена декларация за 
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/; 
За обособена позиция № 2 „Доставка на кофи за битови отпадъци тип “Мева“ - 110л” – 
единична цена  в размер на………. лв. без вкл.ДДС / съгласно подадена декларация за 
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/; 
За обособена позиция №3  „Доставка паркови кошчета” – единична цена  в размер на 
……….. лв. без вкл.ДДС / съгласно подадена декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 
от ЗОП/; 
 
Настоящия протокол  изготвен в 1 /един / екземпляр и съставен на 23.03.2015г. , както и 
цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване , 
съгласно чл.101, ал.4 от ЗОП. 
За верността на гореизложеното Комисията се подписва  в състав както следва: 

 
  
Председател : …………/п/………………… 
инж. Ангел Радков Ангелов 
 
Членове:  
 
1…………/п/…………………….. 
Виолета Петрова Виденова 
 
2……………/п/………………….. 
Анелия Арахангелова Илкова - Асенова 
 
 
Възложител: ………/п/…………………. 
/Андрей Неделчев Андреев – Кмет на община Годеч/ 
 
26.03.2015г.(дата на получаване на протокола) 
 

 
 
УТВЪРДИЛ: ………/п/……………… 
/Андрей Неделчев Андреев – Кмет на община Годеч/ 
 
31.03.2015г. (дата на утвърждаване) 


