
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  №1 

 

Днес, 24.01.2020 година, комисия назначена със Заповед №ОА-48/24.01.2020 година на 

зам.-кметa 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-1 от 13.01.2020 

г., с ID №9095809 с предмет: „Доставка на компютри и офис машини, оборудване и 

принадлежности“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на 

компютри и офис машини, оборудване и принадлежности“ по дейност 1. „Подобряване на 

образователната среда в детските градини“ и дейност 2 „Осигуряване на психологическа 

подкрепа за децата в детските градини“ по договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по OП „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020; Обособена позиция №2: „Доставка на компютри и офис 

машини за център за общностно развитие“ по договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018-0028-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

1. Николай Николов – Началник отдел ПНО; 

2. Стефани Кръстева - Мл. експерт ОПТиК; 

3. Николета Иванова – Началник отдел ХСД;  

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

проекти“; 

Резервни членове:  

1. Анелия Миладинова – Ст. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“, 

2. Таня Накова - Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“, 

 

се събра в 10:00 часа в зала „Стамен Панчев“ в сградата на Общинска администрация 

Ботевград, за да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор на изпълнител 

за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет. 

 Председателят на комисията подписа протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и обяви, че до 

17:30 ч. на 23.01.2020 г. са постъпили четири оферти. Няма подадени оферти след изтичане 

на крайния срок.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

№1. „СТЕМО“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Плевен 5800, пл. „Иван 

Миндиликов“ №8, БЦ Мания Тауър, офис 96 – с вх. №С-1-1/23.01.2020 г. – 09:10 ч. - участва 

за обособена позиция №1 и №2; 

№2. „АМО 90“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Цар Освободител“ 

№8, ет. 5 – с вх. № С-1-2/23.01.2020 г. – 10:30 ч. - участва за обособена позиция №1 и №2; 

№3. „ВЕРИГА ДОМИНО“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 

„Поп Харитон“ №4 – с вх. № С-1-3/23.01.2020 г. – 12:30 ч. - участва за обособена позиция №1 

и №2; 



  

№4. „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Русе, ул. 

„Муткурова“ №11 – с вх. № С-1-4/23.01.2020 г. – 12:35 ч. - участва за обособена позиция №1 и 

№2; 

 След получаване на офертите и запознаване с Протокола с участниците,  председателят 

и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на 

тяхното постъпване и да обяви ценовите предложения. 

 

1.  „СТЕМО“ ООД с ЕИК 817080126 

Подадената оферта е в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. След 

отваряне на офертата, комисията обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на 

обществената поръчка.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага цена за: 

► Обособена позиция №1: „Доставка на компютри и офис машини, оборудване и 

принадлежности“, участникът предлага обща стойност 7 341,07 лева /седем хиляди триста 

четиридесет и един лева и седем стотинки/ без ДДС или 8 809,28 лева /осем хиляди осемстотин 

и девет лева и двадесет и осем стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Доставка на компютри и офис машини за център за 

общностно развитие“, участникът предлага обща стойност 1 039,08 лева /хиляда тридесет и 

девет лева и осем стотинки/ без ДДС или 1 246,89 лева /хиляда двеста четиридесет и шест лева 

и осемдесет и девет стотинки/ с ДДС. 

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участника. 

 

2.  „АМО 90“ ЕООД с ЕИК 106022079 

Подадената оферта е в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. След 

отваряне на офертата, комисията обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на 

обществената поръчка.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага цена за: 

► Обособена позиция №1: „Доставка на компютри и офис машини, оборудване и 

принадлежности“, участникът предлага обща стойност 9 434,77 лева /девет хиляди 

четиристотин триста и четири лева и седемдесет и седем стотинки/ без ДДС или 11 321,72 лева 

/единадесет хиляди триста двадесет и един лева и седемдесет и две стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Доставка на компютри и офис машини за център за 

общностно развитие“, участникът предлага обща стойност 1 992,93 лева /хиляда деветстотин 

деветдесет и два лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС или 2 391,52 лева /две хиляди 

триста деветдесет и един лева и петдесет и две стотинки/ с ДДС. 

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участника. 

 

3.  „ВЕРИГА ДОМИНО“ ЕООД с ЕИК 103836699 

Подадената оферта е в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. След 

отваряне на офертата, комисията обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на 

обществената поръчка.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага цена за: 

► Обособена позиция №1: „Доставка на компютри и офис машини, оборудване и 

принадлежности“, участникът предлага обща стойност 8 993,00 лева /осем хиляди 

деветстотин деветдесет и три лева/ без ДДС или 10 791,60 лева /десет хиляди седемстотин 

деветдесет и един лева и шестдесет стотинки/ с ДДС. 



  

► Обособена позиция №2: „Доставка на компютри и офис машини за център за 

общностно развитие“, участникът предлага обща стойност 2 105,00 лева /две хиляди сто и 

пет лева/ без ДДС или 2 526,00 лева /две хиляди петстотин двадесет и шест лева/ с ДДС. 

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участника. 

 

4.  „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ“ ООД с ЕИК 204200349 

Подадената оферта е в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. След 

отваряне на офертата, комисията обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на 

обществената поръчка.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага цена за: 

► Обособена позиция №1: „Доставка на компютри и офис машини, оборудване и 

принадлежности“, участникът предлага обща стойност 9 382,00 лева /девет хиляди триста 

осемдесет и два лева/ без ДДС или 11 258,40 лева /единадесет хиляди двеста петдесет и осем 

лева и четиридесет стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Доставка на компютри и офис машини за център за 

общностно развитие“, участникът предлага обща стойност 1 274,00 лева /хиляда двеста 

седемдесет и четири лева/ без ДДС или 1 528,80лева /хиляда петстотин двадесет и осем лева и 

осемдесет стотинки/ с ДДС. 

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участника. 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, на 24.01.2020г. в 10:30ч. приключи 

публичната част от заседанието на комисията, предвид на което същата взе решение да 

продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на представените 

документи за съответствието им с изискванията на Възложителя и класиране на офертата на 

27.01.2020г. в 09:00ч. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    /П/*         /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                               1.                  /П/            /Николай Николов/ 

 

                               2.                  /П/            /Стефани Кръстева/ 

  

                               3.                  /П/            /Николета Иванова/ 

 

                               4.                  /П/            /Мариета Димитрова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


