
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, 17.02.2020 година, комисия назначена със Заповед №ОА-91/17.02.2020 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-2 от 03.02.2020 

г., с ID №9096161 с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за ЦОП и за 

ДЦПДУТС по проект „Подай ръка“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-5.001-0045-C01, по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца”, приоритетна ос „Регионална социална 

инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020“ в три 

обособени позиции, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

1. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

2. Стефани Кръстева - Мл. експерт ОПТиК; 

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

проекти“;  

4. Николета Иванова – Началник отдел ХСД, 

Резервни членове: 

1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

2. Таня Накова - Гл. експерт ОПТиК, 

 

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 14.02.2020 г. са постъпили седем 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. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София 

1616, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски“ №6, ет.1, ап. 2 – с вх. №С-2-1/13.02.2020 г. – 12:00 

ч. - участва за обособена позиция №1 и №3; 

№2. „Авто Инженеринг Холдинг груп“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София 

1618, бул. „Околовръстен път“ №9 – с вх. № С-2-2-1/14.02.2020 г. – 11:05 ч. - участва за 

обособена позиция №1; 

№3. „Перун ККБ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул. „Петко Д. 

Петков“ №10 – с вх. № С-2-3/14.02.2020 г. – 11:06 ч. - участва за обособена позиция №1 и №3; 

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

№8, ет. 5 – с вх. № С-2-4/14.02.2020 г. – 11:07 ч. - участва за обособена позиция №1, №2 и №3; 

№5. „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: обл. 

Ямбол, общ. Тунджа, с. Кукорево 8673, ул. „Граф Игнатиев“ №52 – с вх. № С-2-5-1/14.02.2020 

г. – 11:08 ч. - участва за обособена позиция №1; 



  

№6. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, с адрес за кореспонденция: гр. София 1784, бул. 

„Цариградско шосе“ №139 – с вх. № С-2-6/14.02.2020 г. – 16:14 ч. - участва за обособена 

позиция №1, №2 и №3; 

№7. „БМБ – Богдан Богданов“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София 1359, р-н 

Люлин, бл.428, ап.44 – с вх. № С-2-7-3/14.02.2020 г. – 16:50 ч. - участва за обособена позиция 

№3; 

 

 След получаване на офертите и запознаване с Протокола 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.  „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с ЕИК 201741844 

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 мебели и обзавеждане“, участникът предлага 

обща стойност 41 950,00 лева /четиридесет и една хиляди деветстотин и петдесет лева/ без 

ДДС или 50 340,00 лева /петдесет хиляди триста и четиридесет лева/ с ДДС. 

► Обособена позиция №3: „Доставка на артикули за дневен център“, участникът 

предлага обща стойност 12 769,05 лева /дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и девет 

лева и пет стотинки/ без ДДС или 15 322,86 лева /петнадесет хиляди триста двадесет и два лева 

и осемдесет и шест 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.  „Авто Инженеринг Холдинг груп“ ЕООД с ЕИК 131163929 

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 мебели и обзавеждане“, участникът предлага 

обща стойност 45 801,00 лева /четиридесет и пет хиляди осемстотин и един лева/ без ДДС или 

54 961,20 лева /петдесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и един лева и двадесет 

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.  „Перун ККБ“ ЕООД с ЕИК 101729823 

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 мебели и обзавеждане“, участникът предлага 

обща стойност 44 500,00 лева /четиридесет и четири хиляди и петстотин лева/ без ДДС или 

53 400,00 лева /петдесет и три хиляди и четиристотин лева/ с ДДС. 

► Обособена позиция №3: „Доставка на артикули за дневен център“, участникът 

предлага обща стойност 14 500,00 лева /четиринадесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС или 

17 400,00 лева /седемнадесет хиляди и четиристотин 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.  „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 мебели и обзавеждане“, участникът предлага 

обща стойност 36 768,91 лева /тридесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и 

деветдесет и една стотинки/ без ДДС или 44 122,69 лева /четиридесет и четири хиляди сто 

двадесет и два лева и шестдесет и девет стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Доставка на компютри и друга техника“, участникът 

предлага обща стойност 8 020,13 лева /осем хиляди и двадесет лева и тринадесет стотинки/ 

без ДДС или 9 624,16 лева /девет хиляди шестстотин двадесет и четири лева и шестнадесет 

стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №3: „Доставка на артикули за дневен център“, участникът 

предлага обща стойност 14 771,05 лева /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и един 

лева и пет стотинки/ без ДДС или 17 725,26 лева /седемнадесет хиляди седемстотин двадесет 

и пет лева и двадесет и шест стотинки/ с ДДС. 

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

подписаха техническото предложение на участника. 

 

5.  „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 128049011 

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 мебели и обзавеждане“, участникът предлага 

обща стойност 45 062,34 лева /четиридесет и пет хиляди шестдесет и два лева и тридесет и 

четири стотинки/ без ДДС или 54 074,80 лева /петдесет и четири хиляди седемдесет и четири 

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. 

 

6.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ с ЕИК 000885099 

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 мебели и обзавеждане“, участникът предлага 

обща стойност 44 927,90 лева /четиридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и седем лева 

и деветдесет стотинки/ без ДДС или 53 913,48 лева /петдесет и три хиляди деветстотин и 

тринадесет лева и четиридесет и осем стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Доставка на компютри и друга техника“, участникът 

предлага обща стойност 7 965,78 лева /седем хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и 

седемдесет и осем стотинки/ без ДДС или 9 558,94 лева /девет хиляди петстотин петдесет и 

осем лева и деветдесет и четири стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №3: „Доставка на артикули за дневен център“, участникът 

предлага обща стойност 14 870,59 лева /четиринадесет хиляди осемстотин и седемдесет лева 

и петдесет и девет стотинки/ без ДДС или 17 844,71 лева /седемнадесет хиляди осемстотин 

четиридесет и четири лева и седемдесет и една стотинки/ с ДДС. 



  

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

подписаха техническото предложение на участника. 

 

7.  „БМБ – Богдан Богданов“ ЕООД с ЕИК 131008359 

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 №3: „Доставка на артикули за дневен център“, участникът 

предлага обща стойност 11 962,00 лева /единадесет хиляди и деветстотин шестдесет и два 

лева/ без ДДС или 14 354,40 лева /четиринадесет хиляди триста петдесет и четири лева и 

четиридесет 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 17.02.2020г. 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 

19.02.2020г. в 09:00ч. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    /П/*         /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                               1.                  /П/            /Камен Еленков/ 

 

                               2.                  /П/            /Стефани Кръстева/ 

  

                               3.                  /П/            /Мариета Димитрова/ 

 

                               4.                  /П/            /Николета Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


