
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, 11.07.2017г., комисия назначена със Заповед № ОА-328/04.07.2017г. на 

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

връзка с открита процедура с Решение № ОП-26/26.05.2017г. за откриване  на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на четири броя специализирани 

сметосъбиращи автомобили – употребявани, за нуждите на Община Ботевград“, в 

състав:  

 

Комисия в състав: 

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

         ЧЛЕНОВЕ:     
1. Ангел Ангелов – Директор на ОП БКС 

2. Николай Николов – Юрисконсулт 

Резервни членове:  

3. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

4. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт  

 

се събра в 10:00 ч. в зала № 15 в сградата на общинска администрация Ботевград, за 

да продължи своята работа в закрито заседание по разглеждане на техническото 

предложение на участника, подал оферта, да извърши проверка на приложените 

документи към предложението, относно съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и да извърши оценка на представеното предложение за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

Комисията взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

 

Да пристъпи към разглеждане и извършване на оценка на Техническото 

предложение на участник „АВТОКАМ БЪЛГАРИЯ “ ООД 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п*//зам.-кмет инж. Цветелин Цветков/  

          ЧЛЕНОВЕ: 
1. /п//Ангел Ангелов/ 

 

2. /п//Николай Николов/ 

 

 

Комисията ще приложи утвърдената от Възложителя методика за определяне на 

оценка на техническото предложение, както следва: 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта, която се определя въз основа на следния критерий за възлагане: 

оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на показатели, 



включващи качествени аспекти, включително технически параметри и функционални 

характеристики, свързани с предмета на обществената поръчка. 

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ на участника е:  

1. Показател 1 – “Предлагана цена” /Ц/ - с максимален брой точки – 80 и тежест 

на критерия – 80 %.  

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена за 

поръчката. Точките на останалите участници се опредeлят в съотношение към най-

ниската предложена цена. При определяне на точките по този критерий, които ще получи 

съответния участник, се прилагат следните формули: 

                 P min 

Ц= 80 х ------------, където 

            P n 

Ц e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по 

Показател 1; 

80 е максималният брой точки по Показател 1; 

Pn – цената, предложена от конкретния /n-ия/ участник; 

Pmin – най-ниската предложена цена. 

1. Показател 2 – “Срок на доставка, но не повече от 1 (един) месец” /С/ - с 

максимален брой точки – 20 и тежест на критерия – 20 %.  

 Максимален брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок на 

доставка.  

 

 Срокът се посочва в КАЛЕНДАРНИ ДНИ и в цяло число и не може да бъде 

по-дълъг от 1 (един) месец. Участник, предложил по-дълъг срок на изпълнение, ще 

бъде отстраняван от процедурата и няма да бъде допуснат до оценка и класиране.  

 Точките на останалите участници се опредeлят в съотношение към най-краткия 

срок на доставка. При определяне на точките по този критерий, които ще получи 

съответния участник, се прилага следната формула: 

                  P min 

С= 20 х ------------, където 

            P n 

С e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по 

Показател 2; 

20 е максималният брой точки по Показател 2; 

Pn – срокът, предложен от конкретния /n-ия/ участник; 

Pmin – най-краткия предложен срок за изпълнение. 

 

Общият брой точки, който ще получи всеки участник се определят по 

следната формула: 

К = Ц + С  

К е общият брой точки, който ще получи всеки участник; 

Ц e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по 

Показател 1; 

С e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по 

Показател 2; 

 

В техническото си предложение /Образец № 4/ участникът „АВТОКАМ 

БЪЛГАРИЯ “ ООД предлага да изпълни предмета на обществената поръчка за срок 

от 1 (един) ден. 

 Предложеният срок за изпълнение на договорената доставка е 1 (един) ден и започва 

да тече от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената 

поръчка.        



 Предложението на участника е разработено съобразно дадените указания от 

възложителя в част II към документацията за участие в обществената  поръчка, като 

участникът е направил предложение за изпълнение на доставката в съответствие с 

всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и с изискванията на 

възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за 

възлагане на обществената поръчка.  

 Участникът е посочил, че разполага с необходимите опит, техника и възможности 

за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за целия срок на договора, 

както и с опитен и квалифициран персонал, който ще отговаря за изпълнение на 

поръчката.   

Техническите характеристики на специализираните автомобили: 

- Специализиран автомобил – употребяван сметосъбиращ, Тип ротопреса, обем на 

бункера  16 - 17 куб.м.  -  1 брой; 

- Специализиран автомобил – употребяван сметосъбиращ, Тип ротопреса, обем на 

бункера 18-19 куб.м. -  1 брой; 

- Специализиран автомобил – употребяван сметосъбиращ, Тип ротопреса, обем на 

бункера 20-21 куб.м.  – 1 брой; 

- Специализиран автомобил – употребяван сметосъбиращ, Тип вариопреса, обем 

на бункера 22-23 куб.м.  -  1 брой; 

които са посочени в техническото предложение от участника отговарят изцяло 

на изискванията поставени от Възложителя. 

Техническото предложение е представено на хартиен носител, като към него са 

приложени:  

- Удостоверения за регистрация /Талон на МПС/, Удостоверения от официален 

вносител за покриване на екологичните норми и снимков материал /за всеки автомобил/. 

– Гаранционни условия, Декларации – Образци №5, 6 и 7. 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че Техническото 

предложение – Образец № 4 на участник „АВТОКАМ БЪЛГАРИЯ “ ООД отговаря 

на техническите спецификации и заложените от Възложителя изисквания в 

обявлението и в документацията за участие. Комисията определя оценка на 

техническото предложение на участника по Показател 2 – “Срок на доставка, но не 

повече от 1 (един) месец”  -  20  точки.  

 

Мотиви: 

След обстойно разглеждане на представеното предложение за изпълнение на 

обществената поръчка Комисията счита, че същото отговаря на минималните изисквания 

на възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката.  

С оглед на извършените по-горе действия комисията взе решение да продължи 

своята работата по отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповестяване на ценовото предложение на участника, както и да направи окончателна 

/комплексна/ оценка на представената оферта, на следващо публично заседание на 

комисията, което ще се проведе на 21.07.2017г. от 10:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 



ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п//зам.-кмет инж. Цветелин Цветков/  

          ЧЛЕНОВЕ: 
1. /п//Ангел Ангелов/ 

 

2. /п//Николай Николов/ 

 

 

Комисията приключи своята работа на 11.07.2017 г. в 12:00 ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п//зам.-кмет инж. Цветелин Цветков/  

          ЧЛЕНОВЕ: 
1. /п//Ангел Ангелов/ 

 

2. /п//Николай Николов/ 

 

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

защита на личните данни. 

 


