
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, 16.09.2019 година, комисия назначена със Заповед № ОА-711/13.09.2019 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-13 

от 30.08.2019 г., с ID №9092031 с предмет: „Доставка на учебна литература, учебни пособия 

и помагала“ в изпълнение на проект „Образование и заетост - за бъдещето на местната 

общност в Ботевград” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020“ и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Румен Христов - Зам.-кмет на община Ботевград; 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

2. Стефани Кръстева - Мл. експерт ОПТиК; 

3. Николета Иванова – Началник отдел ХСД;  

4. Гергана Николова – Гл. експерт УП; 

 

Резервни членове: 

1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

2. Мариета Димитрова – Гл. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“, 

 се събра в 09:00 часа 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 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „ВЕРИГА ДОМИНО“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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 на Техническото и Ценово предложение.  

 

2. „БУКС ЕНД ПРЕС“ ООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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 на Техническото и Ценово предложение.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото и ценово предложение на допуснатите участници и да извърши 

класиране на офертите им, по реда на постъпване. 

 

1. „ВЕРИГА ДОМИНО“ ЕООД 

След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът 

е представил Техническо предложение – образец №6, съгласно утвърдения образец и 

изискванията на Възложителя.  

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване 

на офертите.  

С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата, и пристъпи 

към разглеждане на ценовото предложение – Образец №7 и анализиране на посочените 

единични цени на отделните артикули. 

При направената от комисията проверка, се установи, че предложената обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс. Налице е 

съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. В ценовото 

предложение не бяха констатирани несъответствия или аритметични грешки и комисията 

предлага участникът да бъде допуснат до класиране.  
 

2. „БУКС ЕНД ПРЕС“ ООД 

След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът 

е представил Техническо предложение – образец №6, съгласно утвърдения образец и 

изискванията на Възложителя.  

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване 

на офертите.  

С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата, и пристъпи 

към разглеждане на ценовото предложение – Образец №7 и анализиране на посочените 

единични цени на отделните артикули. 

При направената от комисията проверка, се установи, че сборът от сумите на отделните 

артикули в Образец №7 е равен на 11 748,76 лева без ДДС, която сума е различна от общата 

предложена цена от участника в Ценовото предложение, а имено 11 747,17 лева без ДДС. 

Представеното Ценово предложение е с грешна/несъответстваща обща стойност, което води 

до невъзможността за установяване на точния размер на предложената обща стойност от 

участника. Комисията не би могла да приеме сумата от 11 747,17 лева без ДДС, тъй като това 

означава да подмени волята на участника. В този смисъл комисията счита, че няма основание 

и необходимост да иска от участника разяснение, тъй като каквото и да е разяснение би било 

промяна в ценовото предложение, което е недопустимо, съгласно императивните разпоредби 

на чл.104, ал.5 от ЗОП. Тези различия не могат да бъдат отстранени по никакъв начин, защото 

допълване или промяна на ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП, поради което 

комисията предлага на Възложителя на осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие. 

 

Комисията не извърши проверка 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 един допуснат участник.  

 

 

 



  

 

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за възлагане на настоящата обществена поръчка – „най-ниска цена“, 

комисията: 

 

I. Предлага за отстраняване следния участник: 

- На осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП, участник „БУКС ЕНД ПРЕС“ ООД 

 

IІ. Направи следното класиране: 

- На І-во място: „ВЕРИГА ДОМИНО“ ЕООД 

 

ІІІ. 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 имено „ВЕРИГА ДОМИНО“ ЕООД,  

 

Комисията приключи своята работа и състави този протокол на 16.09.2019 г. в 12:30 ч. 

на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, като го представи на Възложителя за утвърждаване. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  /П/*              /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.               /П/               /Камен Еленков/ 

 

                                2.               /П/               /Стефани Кръстева/ 

  

                                3.               /П/               /Николета Иванова/ 

 

                                4.               /П/               /Гергана Николова/ 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:         

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

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

 

 

дата: 16.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*/П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП. 


