
 

            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, 13.10.2016г., 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 на закрито заседание в пълен състав и продължи работата си, 

по обстойно разглеждане на Техническото предложение на допуснатите участници по 

гореописаната обществена поръчка, относно  съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя, както и да направи оценка по показател П2-Срок за доставка. 

 

Комисията разгледа офертите по реда на постъпването им, както следва: 

 

1.„Мултитехник“ ЕООД  
В Техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №4, участникът предлага: 

► Срок за изпълнение /доставка/ – 3 календарни дни; 

► Срок за отстраняване на констатиран дефект или неизправност в рамките на гаранционния 

срок – 5 дни. 

Към техническото предложение, участникът е представил и материали /фотографски 

снимки/ за онагледяване на предлаганата от него мултифункционална машина. Освен 

задължителното допълнително оборудване, същата е конструирана за работа с различно 

сменяемо оборудване. 

След като разгледа и се запозна подробно и задълбочено по същество с представеното 

Техническо предложение, и с оглед изискванията на Възложителя и Техническите 

спецификации заложени в документацията, комисията приема, че предложението на 

участника съответства и отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до оценка. 

 

 

 



  

 

2. „Би Ем Лизинг-Трейд“ АД 
В Техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №5, участникът предлага: 

► Срок за изпълнение /доставка/ – 1 календарни дни; 

► Срок за отстраняване на констатиран дефект или неизправност в рамките на гаранционния 

срок – 5 работни дни. 

Към техническото предложение, участникът е представил и материали /фотографски 

снимки/ за онагледяване на предлаганата от него мотометачна машина. Видно от него, 

същата е подходяща за работа в ограничени пространства. 

След като разгледа и се запозна подробно и задълбочено по същество с представеното 

Техническо предложение, и с оглед изискванията на Възложителя и Техническите 

спецификации заложени в документацията, комисията приема, че предложението на 

участника съответства и отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до оценка. 

 

3.„Стротех Инженеринг“ АД 

В Техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №6, участникът предлага: 

► Срок за изпълнение /доставка/ – 1 календарен ден; 

► Срок за отстраняване на констатиран дефект или неизправност в рамките на гаранционния 

срок – 2 дни. 

След като разгледа и се запозна подробно и задълбочено по същество с представеното 

Техническо предложение, и с оглед изискванията на Възложителя и Техническите 

спецификации заложени в документацията, комисията направи справка в електронната 

страница на участника http://hyundaibg.tractor.bg/; http://hyundaibg.bager.bg/, както и на 

производителя http://www.mst-tr.com/. 

Видно от разгледания електронен каталог на „Стротех инженеринг“ АД и на производителя,  

се установи че предлаганите багери от участника, не покриват техническите изисквания на 

Възложителя по т.1.7. от „Нова техническа спецификация“, а именно: „Система  за 

икономия на гориво при движение чрез автоматично блокиране на хидросъединителя“. 

С оглед на описаното, комисията приема, че Техническото предложение на участника, 

не отговаря на изискванията поставени от възложителя, поради което не го допуска до 

оценка и предлага на Възложителя същия за отстраняване на основание чл.107, т.2, буква „а“ 

от ЗОП. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да 

бъде отворено, разгледано и оценено. 

 

4.„Си Ем Ел България“ АД 
В Техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №6, участникът предлага: 

► Срок за изпълнение /доставка/ – 1 календарен ден; 

► Срок за отстраняване на констатиран дефект или неизправност в рамките на гаранционния 

срок – 1 календарен ден. 

 

След като разгледа и се запозна подробно и задълбочено по същество с представеното 

Техническо предложение, и с оглед изискванията на Възложителя и Техническите 

спецификации заложени в документацията, комисията приема, че предложението на 

участника съответства и отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до оценка. 

 

 

 След извършеното разглеждане и съпоставка на представените оферти по 

предварително обявените условия от Възложителя и въз основа на гореизложеното 

комисията не може да направи оценка по показател П2-Срок за доставка, тъй като има само 

по една допусната оферта за съответната обособена позиция. Участниците получават 

автоматично максимален брой точки по показател П2 и не се налагат допълнителни 

математически изчисления, както следва: 

 

http://hyundaibg.tractor.bg/
http://hyundaibg.bager.bg/
http://www.mst-tr.com/


  

 

 

- За обособена позиция №4 

„Мултитехник“ ЕООД – 60 т. 

 

- За обособена позиция №5 

„Би Ем Лизинг-Трейд“ АД – 60 т. 

 

 

- За обособена позиция №6 

„Си Ем Ел България“ АД – 60 т. 

 

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

Да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатите участници и да оповести предложените от тях цени, както и 

да направи оценка по показател „Ценово предложение“ и окончателно класиране на 

офертите на следващо заседание на комисията, което ще се проведе на  

18.10.2016г. от 14:00ч. 

 

КОМИСИЯ: 

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

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.                   /П/                    /Мария Христова/ 

 

2.                   /П/                    /Таня Накова/ 

 

3.                   /П/                    /Ангел Ангелов/ 

 

4.                   /П/                    /Цанко Драганов/ 

            

 

 

Комисията приключи своята работа на 13.10.2016г. в 16:00ч.  

 

 

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 


