
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 

 Днес, 29.05.2019 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 10:00 часа в зала „Стамен Панчев“ в сградата на общинската 

администрация, за да продължи своята работа по обстойно разглеждане на  

представените документи от участниците и да извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените 

документи от участник „РТК” ООД относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя и 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. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и комисията предлага 

същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение.  

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа 

по 

разглеждане и оценка на техническото предложение на допуснатият участник и 

констатира, че участникът е представил Техническо предложение – Образец №6, 

съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническата спецификация. 

В Техническото си предложение – образец №6 участникът, предлага: 

  - Срок за доставка  - 5 (пет) календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

  - Гаранционният срок за автомобила е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата 

на подписване на приемо-предавателния протокол за извършена доставка; 

  - Срокът за валидност на офертата е 80 (осемдесет) календарни дни от крайния 

срок за подаването й.  

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 следващ етап на оценка и класиране. 

 



  

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

получава автоматично максимален брой точки по показател „Качество на техническото 

предложение“ КТП = 100 точки и показател „Ценово предложение“ ЦП = 100 точки, и 

комплексна оценка КО=100 точки, изчислена по следната формула:  

КО = КТП х 50% + ЦП х 50%. 

 

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: „РТК” ООД, ЕИК 122082104 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: „РТК” ООД, ЕИК 122082104, със седалище и адрес на управление: гр. 

Елин Пелин 2100, ул. „Кирил и Методий“ №23. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    /П/*                  /Цветелин Цветков/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.              /П/                    /Иван Гуленов/ 

 

2.              /П/                   /Николай Николов/ 

 

 

 

 

Настоящият протокол се състави на 29.05.2019г. в 12:30ч. на основание чл.192, 

ал.4 от ЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:        /П/ 

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

Упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2019г./ 

 

 

дата: 29.05. 2019г. 
 

 

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

данни 


