
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, 01.06.2017 г., комисия, назначена със Заповед № ОА-277 от 01.06.2017 г. на 

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

връзка с открита процедура с Решение № ОП-23/25.04.2017 г. на Възложителя за 

откриване на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-

монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Ремонт на общи части и 

тоалетни в сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“, в състав: 

 

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

ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел „Инфраструктура и 

капитално строителство“ 

2. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

Резервни членове:  

1. Генка Енева  – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

2. Николай Николов - юрисконсулт 

 

се събра в 10:00 ч. в зала № 15 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 прие постъпилата оферта, подписа протокол по чл. 

48, ал. 6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно документацията за 

участие и обявлението за обществена поръчка е постъпила 1 /една/ оферта. Няма 

подадени оферти след изтичане на крайния срок.  

След получаване на офертата председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103 ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участника, нито представители 

на средствата за масово осведомяване. 

 Офертата е, както следва: 

1. „АЛТРЕМОНТ“ ООД, с адрес за кореспонденция: с. Врачеш, община Ботевград, 

ул. „Патриарх Евтимий“ № 11, с вх. № ОП-23-1/31.05.2017 г., подадена в 12:00 ч. 

Комисията взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

да пристъпи към отваряне на подадената оферта и оповестяване на нейното 

съдържание 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П*/ инж. Цветелин Цветков/   

ЧЛЕНОВЕ:  

1. /п/ /инж. Стоил Атанасов/ 

2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 



1.„Алтремонт“ ООД, ЕИК 200281389, със седалище и адрес на управление - с. 

Врачеш, община Ботевград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 11. 

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. След отваряне 

на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за 

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл. 54, ал. 3-5 от 

ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията, с оглед на което 

комисията взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

 

Да продължи своята работа в закрито заседание по обстойно разглеждане на  

представените документи от участника за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ /инж. Цветелин Цветков/ 

  ЧЛЕНОВЕ:  

1. /п/ /инж. Стоил Атанасов/ 

2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

След разглеждане на представените документи от участник „Алтремонт“ ООД, 

съответно приложения към офертата ЕЕДОП, който на основание чл. 41, ал. 1, изр. I-во 

от ППЗОП е подписан и от двете лица, представляващи търговското дружество, 

Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията, поставени от 

възложителя и взе решение да го допусне до по-нататъшно участие в процедурата. 

След извършените действия, комисията взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 

 

Да продължи своята работа по разглеждане и оценка на Техническото 

предложение на участника на следващо заседание, което ще се проведе на 

07.06.2017г. в 10.00ч. 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ /инж. Цветелин Цветков/ 

  ЧЛЕНОВЕ:  

1. /п/ /инж. Стоил Атанасов/ 

2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

Комисията приключи своята работа на 01.06.2017 г. в 12:30 ч. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ /инж. Цветелин Цветков/ 

  ЧЛЕНОВЕ:  

1. /п/ /инж. Стоил Атанасов/ 

2. /п/ /Виктория Филипова/ 

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

защита на личните данни 

 


