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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 5 

 

 Днес, 09.10.2017г., комисия назначена със Заповед № ОА-399/03.08.2017г. на Зам. 

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

Решение № ОП-28/12.07.2017г. за откриване  на обществена поръчка – публично състояние, с 

предмет:  „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови 

отпадъци - контейнери тип „Ракла“ 1100 литра и нови пластмасови съдове за битови 

отпадъци – 240 литра за нуждите на община Ботевград“ в две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране 

на битови отпадъци – контейнери тип „Ракла“ 1100 литра“ Обособена позиция № 2: 

„Доставка на нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на 

община Ботевград“,  в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
          1. Петко Петков – Началник отдел «Сметосъбиране» в ОП БКС-

гр.Ботевград 

                                2. Николай Николов - юрисконсулт 

Резервни членове:  

        1. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

        2. Виктория Филипова  – гл. юрисконсулт 

 

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

продължи своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения  на 

допуснатите участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с 

горецитирания предмет, както и  да направи окончателна оценка и  класиране на 

офертите. 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 
Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по Показател 2 - „Срок за 

доставка” (С) и  Показател 3 - „Гаранционен срок“ (А),  и пристъпи към отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участниците по съответната 

обособена позиция, и оповестяване на предлаганите от тях цени, по реда на постъпване на 

офертите, както следва: 

 

1. „АБИ ФОРС“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

образец №3.1, като участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 153 000,00 лева без ДДС или 183 600,00 лева с ДДС.  

 

2. „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД“ АД 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

образец №3.2, като участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 40 700,00 лева без ДДС или 48 840,00 лева с ДДС.  

 

След извършените действия, приключи публичната част от заседанието на комисията,  

и същата продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на ценовите 

предложения на допуснатите участници за всяка една от  обособените позиции. Комисията не 

може да 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, тъй като има само по един допуснат участник по съответната 

обособена позиция. 
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             С оглед на описаното и  критерия за оценка, както и наличие само на една оферта  

за съответната обособена позиция, участниците получават автоматично максимален брой 

точки по Показател  1- „Предлагана цена“ (Ц) – 60 т. 

 
Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на допуснатите участници 

по съответната обособена позиция, в съответствие с утвърдената методика и класиране на 

същите, както следва: 

 

► за обособена позиция №1: 

№ Участник Оценка по 

Показател 2-

Срок за 

доставка (С) 

Оценка по  

Показател 3 - 

„Гаранционен 

срок“ (А) 

Оценка по 

Показател 1-

Предлагана 

цена (Ц) 

Общ брой 

точки 

К=Ц+С+А 

1. „АБИ ФОРС“ ЕООД 

 

20 20 60 100 

 

► за обособена позиция №2 

№ Участник Оценка по 

Показател 2-

Срок за 

доставка (С) 

Оценка  

Показател 3 - 

„Гаранционен 

срок“ (А) 

Оценка по 

Показател 1-

Предлагана 

цена (Ц) 

Общ брой 

точки 

К=Ц+С+А 

1. „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - 

ТРЕЙД“ АД 

 

20 20 60 100 

 

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

съответната обособена позиция, комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 
На І-во място: „АБИ ФОРС“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

 

► За обособена позиция №2: 
На І-во място: „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД“ АД с комплексна оценка – 100,00 т. 

 

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

участникът, класиран на първо място за съответната обособена позиция. 

 

Настоящият протокол се състави на 09.10.2017г. в 11:30ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

           ЧЛЕНОВЕ: 
1. /п/ /Петко Петков/ 

 
2. /п/ /Николай Николов/ 

 

 

 

 

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

защита на личните данни 


