
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д  

 

 П Р О Т О К О Л  № 3  

 

Днес, 21.07.2017г., 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 открито заседание по отваряне и оповестяване на ценовото 

предложение на допуснатия до този етап участник в настоящата процедура за възлагане 

на обществена поръчка с горецитирания предмет, както и да направи окончателна оценка 

на представената оферта. 

Председателят на комисията подписа съобщение по реда на чл. 57, ал.3 от 

ППЗОП, което беше оповестено предварително на профила на купувача. 

На заседанието не присъстваха представители на участника, нито представители 

на средствата за масово осведомяване. 

Комисията обяви резултата от оценяването на подадената една оферта по 

показател Показател 1 – “Предлагана цена” /Ц/, след което взе следното 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

 

Да пристъпи към отваряне и разглеждане на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на участник „АВТОКАМ БЪЛГАРИЯ “ ООД и оповестяване на 

предлаганата от него цена 

 

КОМИСИЯ: 

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

          ЧЛЕНОВЕ: 
1. /п//Ангел Ангелов/ 

 

2. /п//Николай Николов/ 

 

1. „АВТОКАМ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 201484467, с адрес: гр. София, ул. 

„Бесарабия“ №114, представлявано от Георги Димитров Иванов. 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Образец № 8, като участника предлага обща цена за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка в размер на 228 708 лв. (двеста двадесет и осем хиляди 



седемстотин и осем лева) без ДДС или 274 449,60 лв. (двеста седемдесет и четири хиляди 

четиристотин четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки), с включен ДДС.  

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

заседанието на комисията и същата продължи своята работа в закрито заседание по 

обстойно разглеждане на ценовото предложение на участника. 

         Преди пристъпването към финансова оценка комисията извърши проверка на 

ценовото предложение и установи, че същото е подготвено и представено в съответствие 

с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Съобразно избрания от Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в 

настоящата обществена поръчка, комисията пристъпи към определяне на комплексната 

оценка на участника, в съответствие с утвърдената методика и класиране на същия. 

 Забележка: С оглед наличието само на една допусната оферта, участникът 

получава автоматично максималният брой от 80 точки по Показател 1 – “Предлагана 

цена” /Ц/, като комисията реши, че не следва да извършва класиране на офертата 

на единствения участник.  

 Не се налагат и допълнителни математически изчисления. 

Комисията ще формира комплексната оценка въз основа на избрания критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“/икономически най-изгодна 

оферта/ по следния начин: 

  

            Предложена цена – П2 е с тежест в комплексната оценка 80 процента.  

Съгласно Протокол № 2/11.07.2017г. оценката на представеното техническо 

предложение от участник „АВТОКАМ БЪЛГАРИЯ“ ООД е 20 точки. 

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

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; 

 

                          К = 80 + 20 =  100  точки 

Във връзка с получените резултати от определяне на общата комплексна оценка, 

комисията: 

Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка да бъде 

определен участник „АВТОКАМ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 201484467, с адрес: гр. 

София, ул. „Бесарабия“ №114, представлявано от Георги Димитров Иванов. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 

 

КОМИСИЯ: 

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

          ЧЛЕНОВЕ: 
1. /п//Ангел Ангелов/ 

 

2. /п//Николай Николов/ 



 

 

Комисията приключи своята работа на 21.07.2017 г. в 11.00 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. 

 


