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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 4 

 
Днес, 18.10.2016г., комисия назначена със Заповед № ОА-439/15.09.2016 г. на Зам. 

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

открита процедура с Решение № ОП-16/03.08.2016г. за откриване  на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на 

Община Ботевград“, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – 

„Доставка на 1 (един) брой употребявана асфалтополагаща машина”; Обособена 

позиция №2 – „Доставка на 1 (един) брой употребяван валяк двубандажен асфалтов 

и доставка на 1 (един) брой употребяван комбиниран асфалтов валяк”; Обособена 

позиция №3 –„Доставка на 1 (един) брой употребяван камион самосвал“; Обособена 

позиция №4 – „Доставка на 1 (един) брой нова компактна комунална 

мултифункционална машина“; Обособена позиция №5 – „Доставка на 1 (един) брой 

употребявана мотометачна машина“ и Обособена позиция № 6 – „Доставка на 1 

(един) брой нов багер“, в състав:  

 

Комисия в състав: 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
          1. Мария Христова – нач. отдел «Правно-нормативно обслужване»  

        2. Таня Накова - гл.експерт «Обществени поръчки, търгове и конкурси»         

                                3. Ангел Ангелов – Директор на ОП «БКС» 

                                4. Цанко Драганов – техн. ръководител на звено «Ремонт и поддръжка» 

към ОП «БКС»  

Резервни членове:  

       1. Виктория Филипова  – гл. юрисконсулт 

                               2. Николай Николов – юрисконсулт 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинска администрация, за да    

продължи своята работа по отваряне и разглеждане на Плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри” на допуснатите участници в настоящата процедура за възлагане 

на обществена поръчка с горецитирания предмет, както и  да направи оценка по 

показател „Ценово предложение“ и окончателно класиране на офертите. 

На заседанието на комисията присъства Петьо Марков – упълномощен представител 

на «Си Ем Ел България» АД. 

 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на Плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”, след което председателя оповести Ценовото предложение на 

допуснатите участници по реда на тяхното постъпване.  

  

1.„Мултитехник“ ЕООД 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №4, съдържа 

Ценово предложение – образец №7, като участникът предлага обща цена за изпълнение 

на 37 300,00 лева без ДДС, съответно 44 760,00 лева с ДДС.  

 

2.„Би Ем Лизинг-Трейд“ АД 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №5, съдържа 

Ценово предложение – образец №7, като участникът предлага обща цена за изпълнение 

на 26 777,77 лева без ДДС, съответно 32 133,32 лева с ДДС.  

 

 

 

 



  

3.„Си Ем Ел България“ АД 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №6, съдържа 

Ценово предложение – образец №7, като участникът предлага обща цена за изпълнение 

на 125 500,00 лева без ДДС, съответно 150 600,00 лева с ДДС.  

 

След извършване на описаните действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията, с оглед на което същата продължи своята работа по определяне 

на комплексната оценка на участниците, съгласно утвърдената методика.  

 Участниците получават автоматично максимален брой точки по показател П1-

Ценово предложение, тъй като има само по една допусната оферта за съответната 

обособена позиция и не се налагат допълнителни математически изчисления, както 

следва:  

- За обособена позиция №4 

„Мултитехник“ ЕООД – 40 т. 
 

- За обособена позиция №5 

„Би Ем Лизинг-Трейд“ АД – 40 т. 
 

- За обособена позиция №6 

„Си Ем Ел България“ АД – 40 т. 

 

             С оглед на описаното и  критерия за възлагане на обществената поръчка, 

комплексната оценка на допуснатите оферти по съответната обособена позиция е отразена 

в таблица по долу и е формирана по следната формула: 

КО=П1+П2,  където: 

П1-Предложена от участника крайна цена в лева 

мин.предложена цена                    х 40 точки                      

цена, предложена от участника 

 

П2- Срок за доставка 

мин. срок за доставка                                       х 60 точки 

срок за доставка, предложен от участника  

 

- За обособена позиция №4 

Участник Оценка по 

показател П1 

Оценка по 

показател П2 

Комплексна 

оценка 

КО=П1+П2 

„Мултитехник“ ЕООД 40 60 100 

 

- За обособена позиция №5 

Участник Оценка по 

показател П1 

Оценка по 

показател П2 

Комплексна 

оценка 

КО=П1+П2 

„Би Ем Лизинг-Трейд“ АД 40 60 100 

 

- За обособена позиция №6 

Участник Оценка по 

показател П1 

Оценка по 

показател П2 

Комплексна 

оценка 

КО=П1+П2 

„Си Ем Ел България“ АД 40 60 100 

 

 

 



  

Във връзка с гореизложеното комисията: 

 

І. Направи следното класиране: 

- За обособена позиция №4 

На I-во място „Мултитехник“ ЕООД – със 100 т. 
 

- За обособена позиция №5 

На I-во място „Би Ем Лизинг-Трейд“ АД – със 100 т. 
 

- За обособена позиция №6 

На I-во място „Си Ем Ел България“ АД – със 100 т. 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен 

участникът, класиран на първо място по съответната обособена позиция, а именно:   

- За обособена позиция №4: „Мултитехник“ ЕООД, с ЕИК 175248365, с адрес: гр.София, 

ж.к. „Младост 1“, бл.156, вх.Б, партер 
 

- За обособена позиция №5: „Би Ем Лизинг-Трейд“ АД, ЕИК 130696746, с адрес: гр. 

София, ул. „Бесарабия“ №114 
 

- За обособена позиция №6: „Си Ем Ел България“ АД, ЕИК 202096909, с адрес: гр.София, 

ул. „Петър Делян“ №28 

 

 

Настоящият протокол се състави на 19.10.2016г. в 12:00ч. 

 

КОМИСИЯ: 

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

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.                   /П/                    /Мария Христова/ 

 

2.                   /П/                    /Таня Накова/ 

 

3.                   /П/                    /Ангел Ангелов/ 

 

4.                   /П/                    /Цанко Драганов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

защита на личните данни 


