
            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, 27.05.2019 година, комисия назначена със Заповед №ОА-441/27.05.2019 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, издадена на основание 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-7 

от 08.05.2019г., с ID 9088134, с предмет: „Доставка на 1 /един/ брой специализиран 

автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Ботевград” и с 

оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Иван Гуленов – Директор на общинско предприятие „Благоустройство 

и комунално стопанство“; 

2. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

 

се събра в 10:00ч. в зала „Стамен Панчев“ в сградата на общинската администрация 

Ботевград,  за да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор на 

изпълнител за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет. 

В първоначалния обявен срок за получаване на оферти, а именно до 17:30 часа на 

20.05.2019г. са постъпили по малко от три оферти, поради което съгласно чл. 188, ал.2 от 

ЗОП срокът за получаване на оферти беше удължен до 17:30 часа на 23.05.2019г. 

Председателят на комисията подписа протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в 

законоустановения срок е постъпила една 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 на комисията не присъства представител на участника. 

 

Офертата е както следва: 

 №1. „РТК” ООД,  гр. Елин Пелин 2100, ул. „Кирил и Методий“ №23 – вх. №С-7-

1/20.05.2019г. – 17:20ч.  

 

 Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на подадената оферта и да обяви 

ценовото предложение. 

          

1. „РТК” 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 сумата от 46 700,00 

лева /четиридесет и шест хиляди и седемстотин лева/ без ДДС или 56 040,00 лева /петдесет 

и шест хиляди и четиридесет лева / с ДДС. 

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, на 27.05.2019г. в 10:30ч. приключи 

публичната част от заседанието на комисията, предвид на което същата взе следното 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 

29.05.2019г. в 10:00ч. 

 

 



  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     /П/*                    /Цветелин Цветков/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.                /П/                     /Иван Гуленов/ 

 

2.                /П/                     /Николай Николов/ 

 

 

 

 
 

 

 

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

данни 

 


