
1 

 

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, 25.02.2020г., 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 сградата на общинската администрация, за да отвори, разгледа и 

обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 от 

19.02.2020г., относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 19.02.2020г. беше изпратен на участниците по електронните им пощи, 

като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен подпис. 

 

 Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – вх.№ 5300-198/1/21.02.2020г.; 
2. „АМО 90“ ЕООД – вх.№ 5300-198/2/24.02.2020г.; 

 
Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на допълнително 

представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване относно съответствието 

им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - за обособена позиция №1 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията 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 на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

2. „АМО 90“ ЕООД - за обособена позиция №2 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи.  
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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 на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

   

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

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка, 

по реда на постъпване на офертите. 

 

1. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД 

След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №3, съгласно утвърдения образец и изискванията 

на Възложителя.  

► За Обособена позиция №1: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 12 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 24 часа. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 3 дни. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 1 

календарен ден, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение. 

 

► За Обособена позиция №3: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 12 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 24 часа. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 3 дни. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 1 

календарен ден, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение. 
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2. „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД 
След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №3, съгласно утвърдения образец и изискванията 

на Възложителя.  

► За Обособена позиция №1: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 12 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 10 дни. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 10 дни. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 10 

календарни дни, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение.  

 

3. „ПЕРУН ККБ“ ЕООД 

След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №3, съгласно утвърдения образец и изискванията 

на Възложителя.  

► За Обособена позиция №1: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 24 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 72 часа. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 72 часа. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 5 

календарни дни, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение. 

 

► За Обособена позиция №3: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 24 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 72 часа. 
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В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 72 часа. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 5 

календарни дни, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение.  

 

4. „АМО 90“ ЕООД 
След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №3, съгласно утвърдения образец и изискванията 

на Възложителя.  

► За Обособена позиция №1: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 12 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 2 дни. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 10 дни. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 30 

календарни дни, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение. 

 

► За Обособена позиция №2: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 12 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 2 дни. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 10 дни. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 30 

календарни дни, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  
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С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение. 
 

► За Обособена позиция №3: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 12 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 2 дни. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 10 дни. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 30 

календарни дни, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение.  

 

5. „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №3, съгласно утвърдения образец и изискванията 

на Възложителя.  

► За Обособена позиция №1: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 12 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 21 дни. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 21 дни. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

30 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 30 

календарни дни, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение.  

 

6. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 
 След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №3, съгласно утвърдения образец и изискванията 

на Възложителя.  
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► За Обособена позиция №1: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 12 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 6 часа. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 24 часа. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 5 

календарни дни, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение. 

 

► За Обособена позиция №2: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 12 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 6 часа. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 24 часа. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 5 

календарни дни, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение. 
 

► За Обособена позиция №3: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 12 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 6 часа. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 24 часа. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 5 

календарни дни, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 
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Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение. 

 

7. „БМБ – БОГДАН БОГДАНОВ“ ЕООД 
 След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №3, съгласно утвърдения образец и изискванията 

на Възложителя.  

► За Обособена позиция №3: 

Предлаганите от участника артикули съответстват на минималните технически 

изисквания/характеристики на възложителя.  

Гаранционен срок на оборудването/обзавеждането е: 24 месеца. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за реакция при повикване ще бъде: 2 дни. 

В рамките на гаранционния срок, в случай на повреди в доставеното 

оборудване/обзавеждане, времето за отстраняване на повреда ще бъде: 10 дни. 

Срокът за изпълнение на договора (доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация) е: 

10 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-

късно от 30.03.2020г.  

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудване/Обзавеждане е 3 

календарни дни, считано от датата на доставка на Оборудване/Обзавеждане, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол по алинея 3.4, точка (i) от проекта на договор. 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

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

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

Възложителя да бъде допуснат до разглеждане на Ценово предложение. 

 

След извършване на гореописаните действия комисията взе решение да пристъпи към 

разглеждане на ценовите предложения – Образец №4 и анализиране на посочените единични 

цени на отделните артикули. 

 

1. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД 

► За Обособена позиция №1: 
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. 

 

► За Обособена позиция №3: 
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. 
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2. „Авто Инженеринг Холдинг груп“ ЕООД 

► За Обособена позиция №1: 
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. 

 

3. „Перун ККБ“ ЕООД 

► За Обособена позиция №1: 
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. 

 

► За Обособена позиция №3: 
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. 

 

4. „АМО 90“ ЕООД 

► За Обособена позиция №1: 
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. 

 

► За Обособена позиция №2: 
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. 

 

► За Обособена позиция №3: 
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. 

 

5.  „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

► За Обособена позиция №1: 
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 
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не бяха констатирани несъответствия или аритметични грешки и комисията предлага 

участникът да бъде допуснат до класиране. 

 

6.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

► За Обособена позиция №1: 
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. 

 

► За Обособена позиция №2: 
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. 

 

► За Обособена позиция №3: 
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. 

 

7.  „БМБ – Богдан Богданов“ ЕООД 

► За Обособена позиция №3: 
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. 

 

 Комисията 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 по съответната обособена позиция, но не установи такова. 

   

В съответствие с избрания от Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в 

настоящата обществена поръчка, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка 

на допуснатите участници, съгласно методиката за оценка на офертите, описана в обявата. 

 

 За Обособена позиция №1:  

№ Участник Показател 

“Срок за доставка” 

(П1) 

Показател 

“Ценово 

предложение” 

(П2) 

Комплексна 

оценка 

КО = 0,6 х П1 + 

0,4 х П2 

1. „СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ ЕООД 

100 87,65 95,06 

2. „Авто Инженеринг Холдинг 

груп“ ЕООД 

100 80,28 92,11 

3. „Перун ККБ“ ЕООД 100 82,63 93,05 

4. „АМО 90“ ЕООД 100 100 100 
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5. „КАН УЧТЕХСПОРТ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

33,34 81,60 52,64 

6. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 100 81,84 92,74 

 

 За Обособена позиция №2:  

№ Участник Показател 

“Срок за доставка” 

(П1) 

Показател 

“Ценово 

предложение” 

(П2) 

Комплексна 

оценка 

КО = 0,6 х П1 + 

0,4 х П2 

1. „АМО 90“ ЕООД 100 99,32 99,73 

2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 100 100 100 

 

 За Обособена позиция №3:  

№ Участник Показател 

“Срок за доставка” 

(П1) 

Показател 

“Ценово 

предложение” 

(П2) 

Комплексна 

оценка 

КО = 0,6 х П1 + 

0,4 х П2 

1. „СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ ЕООД 

100 93,68 97,47 

2. „Перун ККБ“ ЕООД 100 82,50 93,00 

3. „АМО 90“ ЕООД 100 80,98 92,39 

4. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 100 80,44 92,18 

5. „БМБ – Богдан Богданов“ 

ЕООД 

100 100 100 

 
Забележка (за трите обособени позиции): 

1) Показател „Срок за доставка“ – П1, който се изчислява по следната формула: 

П1= 

Минимален срок за 

доставка 
х 100 

точки Срок за доставка, 

предложен от 

участника 

, където „Минимален срок за доставка” е най-краткият предложен срок в календарни дни за доставка от 

участник, допуснат до оценяване, а „Срок за доставка”, е срокът предложен от съответния участник, който се 

оценява. 

 

2) Показател „Ценово предложение“ – П2, който се изчислява по следната формула: 

П2 = 

Минимална предложена 

цена   
х 100 точки 

Цена, предложена от 

участника 

, където “Минимална предложена цена” е най-ниската обща предложена цена, без ДДС от участник, 

допуснат до оценяване, а „цена, предложена от участника” е цената предложена от съответния участник, чиято 

оферта се оценява без ДДС. 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата: 

КО = 0,6 х П1 + 0,4 х П2 

Относителна тежест на показателите за оценяване: 

(П1) Срок за доставка – 60 % в комплексната оценка; 

(П2) Ценово предложение – 40 % в комплексната оценка. 

 

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избраната от Възложителя 

методика за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка, комисията: 
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I. Направи следното класиране: 

 За Обособена позиция №1: 

     - На І-во място: „АМО 90“ ЕООД   

     - На II-ро място: „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД 

     - На III-то място: „Перун ККБ“ ЕООД 

     - На IV-то място: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

     - На V-то място: „Авто Инженеринг Холдинг груп“ ЕООД 

     - На VI-то място: „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

 За Обособена позиция №2: 
- На І-во място: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

- На II-ро място: „АМО 90“ ЕООД   

 

 За Обособена позиция №3: 
     - На І-во място: „БМБ – Богдан Богданов“ ЕООД    

     - На II-ро място: „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД 

     - На III-то място: „Перун ККБ“ ЕООД 

     - На IV-то място: „АМО 90“ ЕООД 

     - На V-то място: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

 

 

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: 

- За обособена позиция №1 – „АМО 90“ ЕООД   

- За обособена позиция №2 – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

- За обособена позиция №3 – „БМБ – Богдан Богданов“ ЕООД    

 

Комисията приключи своята работа и състави този протокол на 25.02.2020 г. в 15:30 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/            /Мариета Димитрова/ 

 

    4.                  /П/            /Николета Иванова/ 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:         /П/ 

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

Упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2020 г./ 

 

 

дата: 25.02.2020г. 

 

 
 

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

 


