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П Р О Т О К О Л №2 

по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

 

 

На 15.05.2017 г в 11.00 часа в зала на Общински съвет гр.Гоце Делчев, първи етаж в сградата на 

Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2 се проведе заседание на комисията по провеждане на 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Сметосъбиране и 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от урбанизираните територии на с. Борово, с. 

Баничан, с. Господинци, с. Буково, с. Лъжница, с. Корница и с. Брезница, община Гоце Делчев”открита 

с решение № 121/22.02.2017г., изменена с Решение №12-00-39 от 06,03,2017г., идентификационен 

номер ГД/2017/ОП/У3, уникален номер от регистъра на АОП 00098-2017-0002. 

Председател: 

Мариана Устаилиева – секретар на община Гоце Делчев 

Членове: 

1 Марина Герова – гл.експерт „Обществени поръчки и проекти” в община Гоце Делчев; 

2. Константин Смилев – директор на Общинско предприятие „Чистота” 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията към критериите за подбор. 

2. Определяне на дата, час и място за отваряне на ценовите предложения. 

 

По първа точка от дневния ред 

 

Председателят на комисията уведоми, членовете й, че протокол №1 е публикуван в „Профила 

на купувача” на интернет страницата на общината и е изпратен на всички участници по електронна 

поща на 02.05.2017 г.  

Съгласно регистъра на постъпилите допълнителни документи в срока по чл. 54, ал.9 от ППЗОП, 

са получени допълнително документи както следва: 

1. на 09.05.2017 г. в 11.45 ч. от участник с пореден №1 ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – 

ЕКОГРУПТРАНС” гр. Гоце Делчев; 

2. на 09.05.2017 г. в 11.55 ч.  от участник с пореден №2 „АСТОН СЕРВИЗ” ООД гр. София 

Комисията разгледа представените в законово определения срок допълнителни документи:  

І. Участник с пореден №1 ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – ЕКОГРУПТРАНС е представил в 

непрозрачен и надписан плик: придружително писмо, ЕЕДОП на ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – 

ЕКОГРУПТРАНС с допълнени данни, ЕЕДОП на „БКО” ООД и копие от договор за наем на 

специализирани автомобили-сметосъбирачи.   

ІІ. Участник с пореден №2 „АСТОН СЕРВИЗ” ООД е представил в непрозрачен и надписан 

плик: придружително писмо и следните допълнителни документи: Списък с услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчката; Удостоверение от Айтос община с изх. № 

1416/29.12.2016 г. – копие; Писмо от община Айтос с изх. № 92-Ф-128(1)/13.02.2017 г. – копие; 

Удостоверение от Радомир община с изх. № 8/10.02.2017 г. – копие; Удостоверение от Костенец 

община с изх. №92-А-3/06.01.2015 г. – копие Писмо от Костенец община с изх. № 92-А-25/09.02.2017 

г. – копие; Декларация за съоръженията и техническото оборудване, с което разполага участникът за 

изпълнение на предмета на обществената поръчка; Свидетелство за регистрация част 1 с 

№006971999/21.05.2015 г., издаден от Европейския съюз, Р. България от Министерство на вътрешните 

работи – копие; Договор за финансов лизинг на пътно превозно средство №115450/17.12.2014г. между 

Уникредит Лизинг ЕАД- Лизингодател и Астон Сервиз ООД– Лизингополучател– копие; 
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Свидетелство за калибриране №134А-М-15 с идентификационен № 0376 – копие; Свидетелство за 

регистрация част 1 с № 007861869/17.03.2017г., издаден от Европейския съюз, Р. България от 

Министерство на вътрешните работи – копие; Договор за финансов лизинг №20170307/16.03.2017 г. 

между БМ Лизинг ЕАД-Лизингодател и Астрон Сервиз – Лизингополучател – копие  

Комисията разгледа допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията към критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявлението и 

документацията: 

І. За участник с пореден №1 ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – ЕКОГРУПТРАНС” гр. Гоце Делчев 

Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително представените от 

участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието на участника с 

изискванията към критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията установи, че същият 

отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

ІI. За участник с пореден номер №2 „АСТОН СЕРВИЗ” ООД гр . София 
Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително представените от 

участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието на участника с 

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

установи, че същият отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени 

от Възложителя. 

Във връзка с документите, включително допълнително представените, от участниците относно 

съответствието им с изискванията за критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията 

единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №2 

І. Допуска до по-нататъшно разглеждане документите на участниците в обществена поръчка с 

наименование „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 

урбанизираните територии на с. Борово, с. Баничан, с. Господинци, с. Буково, с. Лъжница, с. Корница 

и с. Брезница, община Гоце Делчев”открита с решение № 121/22.02.2017г., изменена с Решение №12-

00-39 от 06,03,2017г., идентификационен номер ГД/2017/ОП/У3, уникален номер от регистъра на АОП 

00098-2017-0002, както следва: 

1. участник с пореден №1 ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – ЕКОГРУПТРАНС” гр. Гоце Делчев 

2. участник с пореден №2 „АСТОН СЕРВИЗ” ООД гр . София 

 

По втора точка от дневния ред 

Комисията разгледа техническите предложения на участниците и установи съответствие на 

същите с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническата спецификация.  

 

Комисията единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №3 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с наименование „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци 

(ТБО) от урбанизираните територии на с. Борово, с. Баничан, с. Господинци, с. Буково, с. Лъжница, 

с. Корница и с. Брезница, община Гоце Делчев”открита с решение № 121/22.02.2017г., изменена с 

Решение №12-00-39 от 06,03,2017г., идентификационен номер ГД/2017/ОП/У3, уникален номер от 

регистъра на АОП 00098-2017-0002 да се проведе на 23.05.2017 г. в 9:30 часа в залата на партерен етаж 

в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2. 

Настоящият протокол беше съставен на 15.05.2017 г. 

Неразделна част от протокола е Приложения №1. 

Председател: 

 /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)   

Мариана Устаилиева - секретар на община Гоце Делчев  

  

Членове:  

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  

1. Марина Герова – гл.експерт „Обществени поръчки и проекти” в община Гоце Делчев  
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/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)           

2.Костантин Смилев – директор на Общинско предприятие „Чистота” 


