
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   
 

Днес, 27.06.2018 година, комисия назначена със Заповед №ОА-301/27.06.2018 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-2 от 14.06.2018 г., с ID №9077249 с предмет: „Доставка 

на специализиран автомобил „автовишка“ – втора употреба за нуждите на община 

Ботевград“  в състав: 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

1. Николай Николов  – Юрисконсулт; 

2. Ангел Ангелов – Директор на ОП „Благоустройство и комунално 

стопанство“ – 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 специализиран автомобил „автовишка“ – 

втора употреба за нуждите на община Ботевград“.    
 

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

21.06.2018 г., e постъпила една оферта и съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на 

оферти беше удължен до 17:30 ч. на 26.06.2018 г. До 17:30 ч. на 26.06.2018 г.  не са постъпили 

други оферти. 

 

 Председателят на комисията прие постъпилата оферта, за което подписа протокол по чл. 

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

и обявата е постъпила една оферта. 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. 

 

Офертата по реда на постъпването й е както следва: 

№1. „МУЛТИТЕХНИК“ ЕООД, с адрес: 1784 София, ж. к. „Младост“ №1, бл. 156, вх. Б, 

Партер – с вх. №С-2-1/21.06.2018 г. – 10:35 ч. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

Комисията взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

да пристъпи към отваряне на подадената оферта и  

да обяви ценовото предложение  

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
1. /П/* / Николай Николов / 

 

2. /П/* / Ангел Ангелов / 

 



  

1.  „МУЛТИТЕХНИК“ ЕООД, с адрес: 1784 София, ж. к. „Младост“ №1, бл. 156, вх. Б, 

Партер: 

Подадената оферта е в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. 

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

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

цена за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка (доставка на 

специализиран автомобил „автовишка“ – втора употреба за нуждите на община Ботевград)  

и изготвяне на необходимите документи: 37 490 (тридесет и седем хиляди четиристотин и 

деветдесет) лв. без ДДС, съответно 44 988 (четиридесет и четири хиляди деветстотин 

осемдесет и осем) лв. 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/* / Николай Николов / 

 

2. /П/* / Ангел Ангелов / 

 

 

1. „МУЛТИТЕХНИК“ ЕООД, ЕИК 175248365, с адрес за кореспонденция: 1784 София, ж. 

к. „Младост“ №1, бл. 156, вх. Б, Партер: 
 

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 №6, съгласно изискванията на 

Възложителя.  

Участникът е предложил да изпълни доставка на специализиран автомобил 

„автовишка“ – втора употреба за нуждите на община Ботевград, при съблюдаване 

изискванията в обявата, документацията и техническата спецификация. 

Предложеният от участника срок за доставка е 1 (един) календарен ден, считано от 

датата на подписване на договор (при минимален срок за изпълнение на обществената поръчка 

– 1 (един) календарен ден и максимален срок – 20 (двадесет) календарни дни).  

Срокът за валидност на офертата е 2 (два) месеца от крайния срок за получаване (при 

поставено от Възложителя изискване за не по-малко от 2 (два) месеца срок на валидност). 

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. 



  

 

С оглед критерия за оценка и наличието само на една оферта, участникът получава 

автоматично максимален брой точки по показател „Предлагана цена“ – К1 и „Срок за 

доставка“ К2, съответно К1 = 70 точки и К2 = 30 точки. Не се налагат допълнителни 

математически изчисления.  

 

След извършеното разглеждане и съпоставка на представената оферта 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: 

  

І. Направи следното класиране: 

 

На І-во място: „МУЛТИТЕХНИК“ ЕООД, ЕИК 175248365 с общ брой точки – 100 т. 

    

ІІ. 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:  „МУЛТИТЕХНИК“ ЕООД, ЕИК 175248365, с адрес за кореспонденция: 1784 София, 

ж. к. „Младост“ №1, бл. 156, вх. Б, Партер и седалище и адрес на управление: гр. София 1618, 

ж. к. Павлово, район Витоша, ул. „А. С. Пушкин“ №65. 

 

Комисията приключи своята работа и състави този протокол на 04.07.2018 г. в 12:00 ч. 

на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, като го представи на Възложителя за утвърждаване.  

 

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 

1. /П/* / Николай Николов / 

 

2. /П/* / Ангел Ангелов / 

   

 

 

 

УТВЪРДИЛ:    /П/*      

ЗАМ.-К М Е Т: /Борис Богданов Борисов/ 

(Упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2018 г.) 
 

 

дата: 05.07.2018 г. 

 

 

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

защита на личните данни. 

 

 


