
              О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  №1 

  

Днес, 18.10.2018 година, комисия назначена със Заповед №ОА-478/18.10.2018 година 

на кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 и 

чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, ал.1 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-12 от 10.10.2018г., ID 9081755 с предмет: „Снегопочистване и 

опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Ботевград за 

зимния период 2018-2019г” и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“ 

2. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

2. Катрин Михайлова – юрисконсулт в община Ботевград 

 

 

се събра в 10:00ч. 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 горецитирания предмет. 

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

чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок са постъпили четири 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. 
На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

№1. „АУТО ПЕРФЕКТ ГРУП“ ЕООД, гр. Ботевград, ул. „Букорска“ №34 – вх.№С-

12-1/17.10.2018г. – 15:40ч. 

 №2. „ЕВРОПА 7“ ЕООД, гр. Ботевград, ул. „Александър Стамболийски“ №18 – 

вх.№С-12-2/17.10.2018г.-15:42ч. 

 №3. „ГРИЙН ЛЕНД ФОРЕСТ“ ООД, общ. Ботевград, с.Врачеш, ул. „Цар 

Освободител“ №39 – вх.№С-12-3/17.10.2018г. – 15:46ч.  

 №4. „МИКРА-КМ“ ЕООД, гр. Ботевград, ул. „Илия Стоянов“ №3 – вх.№С-12-

4/17.10.2018г. – 16:35ч. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на 

тяхното постъпване и да обяви ценовите предложения.  

                 

1. „АУТО ПЕРФЕКТ ГРУП“ ЕООД 

          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 следните цени: 

- цена на  1км   снегопочистен  път в  двете  платна  - 13,20  лева без  ДДС или 15,84 

лева с вкл. ДДС 

            - цена на 1 км опесъчен и осолен  участък  от път в двете платна  31,80 лева без ДДС 

или 38,16 лева с ДДС 



  

2. „ЕВРОПА 7“ ЕООД 

          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 следните цени: 

- цена на  1км   снегопочистен  път в  двете  платна  - 12,60  лева без  ДДС или 15,12 

лева с вкл. ДДС 

            - цена на 1 км опесъчен и осолен  участък  от път в двете платна  31,00 лева без ДДС 

или 37,20 лева с ДДС 

 

3. „ГРИЙН ЛЕНД ФОРЕСТ“ ООД 
 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 следните цени: 

- цена на  1км   снегопочистен  път в  двете  платна  - 13,80  лева без  ДДС или 16,56 

лева с вкл. ДДС 

            - цена на 1 км опесъчен и осолен  участък  от път в двете платна  32,20 лева без ДДС 

или 38,64 лева с ДДС 

 

 

4. „МИКРА-КМ“ ЕООД 
 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 следните цени: 

- цена на  1км   снегопочистен  път в  двете  платна  - 12,15  лева без  ДДС или 14,58 

лева с вкл. ДДС 

            - цена на 1 км опесъчен и осолен  участък  от път в двете платна  30,75 лева без ДДС 

или 36,90 лева с ДДС 

 

 

След извършените действия на 18.10.2018г. в 11:00ч. приключи публичната част от 

заседанието на комисията, предвид на което същата взе решение да продължи своята работа 

на закрито заседание по обстойно разглеждане на представените документи за 

съответствието им с изискванията на Възложителя и класиране на офертите на 22.10.2018г. 

в 10:00ч. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.  /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

2.  /П/  /Таня Накова / 

 

 

 

 

 

 

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

личните данни 


