
           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, 31.10.2018 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 9:00 часа в сградата на общинската администрация Ботевград, за да отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с 

Протокол №2 от 22.10.2018г., относно съответствието им с изискванията поставени от 

Възложителя. 

Протокол №2 от 22.10.2018г. беше изпратен на участниците по електронните им 

пощи, като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен 

подпис.  

 

 Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „АУТО ПЕРФЕКТ ГРУП“ ЕООД – вх.№5300-1110(1)/25.10.2018г.  

2. „ЕВРОПА 7“ ЕООД - вх.№5300-1110(2)/25.10.2018г.  

3. „ГРИЙН ЛЕНД ФОРЕСТ“ ООД - вх.№5300-1110(3)/25.10.2018г.  

  

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда та тяхното постъпване. 

 

1. „АУТО ПЕРФЕКТ ГРУП“ ЕООД 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените 

минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на 

поръчката и комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото 

предложение.  

 

2. „ЕВРОПА 7“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените 

минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на 

поръчката и комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото 

предложение.  
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3. „ГРИЙН ЛЕНД ФОРЕСТ“ ООД 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените 

минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на 

поръчката и комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото 

предложение.  

 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници и да извърши 

класиране на офертите им, по реда на постъпване. 

 

1. „АУТО ПЕРФЕКТ ГРУП“ ЕООД 

След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение – образец №11, съгласно утвърдения 

образец и изискванията на Възложителя. Участникът подробно е описал условията, 

методите, похватите и организацията на работата, които ще приложи при реализиране 

предмета на поръчката, вкл. техническите си възможности, техника, персонал, бази, 

оперативни пунктове, време за мобилизиране на екипа, организация за поддържане на 

мобилна връзка. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички 

нормативни изисквания. 

Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване 

на офертите.  

С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

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

същия да се допусне до класиране.    

 

2. „ЕВРОПА 7“ ЕООД 

След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение – образец №11, съгласно утвърдения 

образец и изискванията на Възложителя. Участникът подробно е описал условията, 

методите, похватите и организацията на работата, които ще приложи при реализиране 

предмета на поръчката, вкл. техническите си възможности, техника, персонал, бази, 

оперативни пунктове, време за мобилизиране на екипа, организация за поддържане на 

мобилна връзка. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички 

нормативни изисквания. 

Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване 

на офертите.  

С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

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

същия да се допусне до класиране.    

 

3. „ГРИЙН ЛЕНД ФОРЕСТ“ ООД 
След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение – образец №11, съгласно утвърдения 

образец и изискванията на Възложителя. Участникът подробно е описал условията, 

методите, похватите и организацията на работата, които ще приложи при реализиране 

предмета на поръчката, вкл. техническите си възможности, техника, персонал, бази, 

оперативни пунктове, време за мобилизиране на екипа, организация за поддържане на 

мобилна връзка. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички 

нормативни изисквания. 
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Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване 

на офертите.  

С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

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

същия да се допусне до класиране.    

 

 

4. „МИКРА-КМ“ ЕООД 
След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че 

участникът е представил Техническо предложение – образец №11, съгласно утвърдения 

образец и изискванията на Възложителя. Участникът подробно е описал условията, 

методите, похватите и организацията на работата, които ще приложи при реализиране 

предмета на поръчката, вкл. техническите си възможности, техника, персонал, бази, 

оперативни пунктове, време за мобилизиране на екипа, организация за поддържане на 

мобилна връзка. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички 

нормативни изисквания. 

Срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване 

на офертите.  

С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

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

същия да се допусне до класиране.    

 

 

След извършване на гореописаните действия, комисията направи преценка по чл.72, 

ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници допуснати до класиране, но не  

установи такова.  

 

В съответствие с избрания от Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител 

в настоящата обществена поръчка, комисията пристъпи към определяне на комплексната 

оценка на допуснатите участници, в съответствие с утвърдената методика и класиране на 

същите. 

 

  №           УЧАСТНИК            Ц1           Ц2            КО 

1.  „АУТО ПЕРФЕКТ ГРУП“ ЕООД 92,05 96,70 93,45 

2.  „ЕВРОПА 7“ ЕООД 96,43 99,19 97,26 

3. „ГРИЙН ЛЕНД ФОРЕСТ“ ООД 88,04 95,50 90,28 

4. „МИКРА-КМ“ ЕООД 100,00 100 100,00 
Забележка:   

КО = Ц1 × 0,70 + Ц2 × 0,30 

Показател „КО“ – общ брой точки, който се формира от сбора на всички дейности със съответните техни тежести. 

Показател „Ц1” – предлагана от участника цена за снегопочистване на километър в лева без ДДС на почистен пътен 

участък. Ц1 се изчислява по формулата Ц1мин. / Ц1уч. × 100. По този показател участникът може да получи максимум 

100 точки. Тежестта на този компонент в общата оценка е 70 %. 

Показател „Ц2“ – предлагана от участника цена за опесъчаване и осоляване на километър в лева без ДДС на опесъчен и 

осолен пътен участък. Ц2 се изчислява по формулата Ц2мин. / Ц2уч. × 100. По този показател участникът може да 

получи максимум 100 точки. 

Тежестта на този компонент в общата оценка е 30 %. 

 

 

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

комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

     На І-во място: „МИКРА-КМ“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

     На II – ро място: „ЕВРОПА 7“ ЕООД с комплексна оценка – 97,26 т. 
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     На III-то място: „АУТО ПЕРФЕКТ ГРУП“ ЕООД с комплексна оценка – 93,45 т. 

     На IV-то място: „ГРИЙН ЛЕНД ФОРЕСТ“ ООД с комплексна оценка – 90,28 т. 

 

ІІІ. 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.   

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

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

 

2.   /П/  /Таня Накова / 

 

 

 

 

Настоящият протокол се състави на 31.10.2018г. в 12:30ч. на основание чл.97, ал.4 от 

ППЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /П/ 

ЗАМ. К М Е Т:  
/Борис Борисов/ 

упълномощен  със Заповед №ОА-2/02.01.2018г. 

 

дата: 31.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

защита на личните данни. 


