
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   
 

Днес, 12.05.2017 година, комисия назначена със Заповед №ОА-199/11.04.2017 година на 

кметa на Община Ботевград, издадена на основание чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.97 от 

ППЗОП и във връзка с обявена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП 

чрез „събиране на оферти с обява” №С-6 от 03.04.2017г., с ID №9062971 с предмет: “Доставка 

на нов колесен трактор за нуждите на Община Ботевград“  в състав: 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

         1. Божидар Иванов  – Изпълнител – шофьор; 

                               2. Николай Николов – Юрисконсулт в община Ботевград 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на Общинска администрация - Ботевград,  за 

да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор на изпълнител за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нов колесен трактор за нуждите на 

Община Ботевград“.    
 

В първоначално определения срок за получаване на оферти, а именно до 17:30ч. на 

10.04.2017г., са постъпили три оферти и удължаване на срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП не е 

необходимо.  

 

 Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно документацията за участие 

и обявата, са постъпили три оферти. Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок.  

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

Офертите по реда на постъпването им са както следва: 

№1. „Агроес“ ЕООД, ЕИК 202682929, адрес:  гр. Велико Търново, ул. „България“ №20 – с 

вх.№С-6-1/10.04.2017г. – 11:00ч. 

№2. „ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 201915639, адрес: гр. София, бул. 

„Ботевградско шосе“ №455 – с вх.№С-6-2/10.04.2017г. – 13:30ч. 

№3. „ИнтерАгри България“ АД, ЕИК 202420948, адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 

№64, офис сграда А2, офис 011 – с вх.№С-6-3/10.04.2017г. – 16:00ч. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

Комисията взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

да пристъпи към отваряне на подадената оферта и  

да обяви ценовите предложения  

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1……………/П/……………./ Божидар Иванов / 

 



  

                                2……………/П/……………./ Николай Николов / 

 

1.  „Агроес“ ЕООД, ЕИК 202682929, адрес:  гр. Велико Търново, ул. „България“ №20 

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка и съдържа документи за подбор и запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“. 

След отваряне на офертата, комисията обяви предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага цена 

за доставка на 1 (един) брой нов колесен трактор с включено оборудване: 56 250,00 лв. 

(петдесет и шест хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС или 67 500,00 лв. (шестдесет и 

седем хиляди и петстотин лева) с ДДС. 

 

2. „ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 201915639, адрес: гр. София, бул. 

„Ботевградско шосе“ №455 

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка и съдържа документи за подбор и запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“. 

След отваряне на офертата, комисията обяви предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага цена 

за доставка на 1 (един) брой нов колесен трактор с включено оборудване: 58 674,90 лв. 

(петдесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и деветдесет стотинки) без 

ДДС или 70 409,88 лв. (седемдесет хиляди четиристотин и девет лева и осемдесет и осем 

стотинки) с ДДС. 

 

3. „ИнтерАгри България“ АД, ЕИК 202420948, адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 

№64, офис сграда А2, офис 011 

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка.  След отваряне на офертата, комисията 

обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката. За изпълнение на 

обществената поръчка, участникът предлага цена за доставка на 1 (един) брой нов колесен 

трактор с включено оборудване: 58 950,00 лв. (петдесет и осем хиляди деветстотин и петдесет 

лева) без ДДС или 70 740,00 лв. (седемдесет хиляди седемстотин и четиридесет лева) с ДДС. 

 

 С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията, предвид на което комисията взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №2 

Да продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на 

представените документи за съответствието им с изискванията на Възложителя  

и класиране на офертата 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1……………/П/……………./ Божидар Иванов / 

 

                                2……………/П/……………./ Николай Николов / 

 

 

1. „Агроес“ ЕООД, ЕИК 202682929 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи, но в представеното Техническо предложение – Образец №7 участникът 

е посочил, следното: 



  

 дата на производство – 2016г.;  

 

Участникът е посочил, че офертата е валидна за период от 60 календарни дни, считано 

от крайния срок за получаване на оферти (10.04.2017г.) 

 

Съгласно изискванията на Възложителя описани в техническата спецификация: 

 дата на производство – нов;  

 

Срокът на валидност на офертите следва да бъде не по-рано от 12.06.2017г. 

 

В представеното Ценово предложение – Образец №8 участникът е посочил, че срокът на 

валидност на предложението е 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на 

оферти (10.04.2017г.) 

 

Срокът на валидност на офертите следва да бъде не по-рано от 12.06.2017г. 

 

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата на участника не отговаря на 

изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата, и предлага 

участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка на основание 

чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП. 

 

2. „ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 201915639 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи. Образци №1, 2, 3, 4, 5 и 6 са подписани от Кристиян Маг. Миттердорфер 

в качеството му на Изпълнителен директор на „ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, а 

Образци №7 и 8 от Филип Димитров Цветков - Зам.-изпълнителен директор с представено 

пълномощно заверено от Министерство на външните работи Дирекция „Консулски отношения“ 

с дата 13.07.2016г. ID 10-E0DB864E4DCA. 

След обстойно разглеждане на представените документи, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение – Образец №7, съгласно изискванията на 

Възложителя.  

Участникът е предложил да изпълни доставка на 1 (един) брой нов колесен трактор – 

Марка CASE, модел: Farmall 95A. Предложеният от участника срок за доставка е 1 (един) 

календарен ден, считано от датата на подписване на договор. Няма липсващи документи и 

непълноти в офертата на участника.  

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя заложени в документацията за участие и обявата, и единодушно 

взе решение да допусне участника до класиране. 

 

3. „ИнтерАгри България“ АД, ЕИК 202420948 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи.  

След обстойно разглеждане на представените документи, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение – Образец №7, съгласно изискванията на 

Възложителя.  

Участникът е предложил да изпълни доставка на 1 (един) брой нов колесен трактор – 

Марка New Holland, модел: TD5.95 T4A. Предложеният от участника срок за доставка е 1 (един) 

календарен ден, считано от датата на подписване на договор. Няма липсващи документи и 

непълноти в офертата на участника.  



  

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя заложени в документацията за участие и обявата, и единодушно 

взе решение да допусне участника до класиране. 

 

След извършеното разглеждане и съпоставка на представените оферти по предварително 

обявените условия от възложителя, и в съответствие с избрания от Възложителя критерий за 

оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка, комисията изготви следната 

таблица за резултатите от определяне на общата комплексна оценка: 

 

 

№ 

по 

ред 

Участници Показател 

„Предлагана 

цена” – К1  

 

 

Показател: 

„Срок на 

доставка” - К2  

Комплексната 

оценка /КО/ = 

К1 + К2  

 

1 „ТАЙТЪН МАШИНЪРИ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 

70 30   100 т. 

2 „ИнтерАгри България“ АД 69.67 30 99.67 т. 

Забележка:  

 Показател „Предлагана цена” – К1 се оценява по следната формула: 

К1   = най-ниска предложена цена    х 70 

          Ценово предложение 

 

 Показател: „Срок на доставка” - К2 се изчислява по следната формула: 

 

К2   = най-кратък срок на доставка в календарни дни     х 30 

предложения от кандидата срок на доставка в календарни дни 

 

След извършване на гореописаните действия, комисията: 

 

І. Не допуска до класиране следните участници: 

- „Агроес“ ЕООД 

и предлага същия за отстраняване. 

ІІ. Направи следното класиране: 

 

На І-во място: „ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с общ брой точки – 100 т. 

   

На ІI-ро място: „ИнтерАгри България“ АД с общ брой точки – 99.67 т.  

  

ІIІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП, да бъде определен участникът, класиран на първо място, а 

именно:  „ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 201915639, адрес: гр. София, 

бул. „Ботевградско шосе“ №455 

 

Комисията приключи своята работа на 12.05.2017г. в 15:00ч. и представи протокола на 

Възложителя за утвърждаване.  

 

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 



  

                                1……………/П/……………./ Божидар Иванов / 

 

                                2……………/П/……………./ Николай Николов / 

   

 

 

 

УТВЪРДИЛ:         /П/* 

ЗАМ.-К М Е Т: /Борис Борисов/ 

упълн. със Заповед №ОА-1/03.01.2017г. 
 

 

 

дата:12.05.2017г. 

 

 

 

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

защита на личните данни 


