
             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, 05.09.2017 година, комисия назначена със Заповед №ОА-455/05.09.2017 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-11 от 18.08.2017г., с ID 

906454, с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на общинска 

инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на гр. 

Ботевград, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Изграждане на паркинг в ПИ 

с идентификатор 05815.303.120 по КК на гр. Ботевград“; Обособена позиция №2: 

„Изграждане на улица до магазин Кауфланд между ОТ 2537 и ОТ 985 – 200м., гр. Ботевград 

“ и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

2. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“   

3. инж. Митко Тодорин – мл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“   

4. Таня Накова - гл.експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

Резервни членове:  

1. Николай Николов - юрисконсулт 

2. Мариета Христова – гл. експерт „Европейски и национални проекти и 

програми“ 

 

се събра в 10:00ч. в зала №15 в сградата на общинската 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 постъпилите оферти, за което подписа протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок са постъпили седем оферти. Няма 

подадени оферти след изтичане на крайния срок.  

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха  

декларация по чл.103 ал.2 от ЗОП. 

На заседанието присъстваха Рени Воденичарова, представител на „Пътинженеринг-М“ 

АД, Г. Господинов, представител на „Автомагистрали Хемус“ АД и Лилия Стамболова, 

представител на „Пътстрой - 92“ АД. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

 №1. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД,  гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ 

№128, ет. 8 – вх.№С-11-1/04.09.2017г. – 11:30ч. –  участва за обособени позиции №1 и №2 

 №2. „МИКРА - КМ“ ЕООД,  гр. Ботевград, ул. „Илия Стоянов“ №3 – вх.№С-11-

2/04.09.2017г. – 11:40ч. – участва за обособени позиции №1 и №2 

 №3. „КАБОНА ФУУД“ ЕООД, гр. София, ж.к. Дружба, бл.507, вх.Б, ап.37 – вх.№С-

11-3-2/04.09.2017г. – 14:15ч. - участва за обособена позиция №2 

 №4. „ПЪТСТРОЙ - 92“ АД, гр. София, бул. „Арсеналски“ №111 – вх.№С-11-

4/04.09.2017г. – 14:30ч. - участва за обособени позиции №1 и №2 

 №5. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД, гр. София, р-н Студентски, ул. „Христо Вакарелски“ 

№1 - вх.№С-11-5/04.09.2017г. – 14:31ч. - участва за обособени позиции №1 и №2  

 №6. „ЛЮНИК“ ЕООД, гр. София, ж.к. „Люлин 8“, ул. „338“ №1, бл.832, ет.2, офис 2 

- вх.№С-11-6/04.09.2017г. – 15:50ч. - участва за обособени позиции №1 и №2 



  

 №7. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ №24 - вх.№С-

11-7/04.09.2017г. – 16:00ч. - участва за обособени позиции №1 и №2 

 

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

тяхното постъпване и да обяви ценовите предложения.  

                 

1. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД 
          Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията обяви 

предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага цена за: 

► Обособена позиция №1: "Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 05815.303.120 

по КК на гр. Ботевград“, участникът предлага обща стойност 92 924,93 лева /двадесет и две 

хиляди деветстотин двадесет и четири лева и 93 ст./ без ДДС или 111 509,92 лева /сто и 

единадесет хиляди петстотин и девет лева и 92 ст./ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Изграждане на улица до магазин Кауфланд между ОТ 2537 и 

ОТ 985 – 200м., гр. Ботевград “, участникът предлага обща стойност 102 001,36 лева /сто и две 

хиляди и един лева и 36 ст./ без ДДС или 122 401,63 лева /сто двадесет и две хиляди 

четиристотин и един лева и 63 ст./ с ДДС. 

 

2. „МИКРА - КМ ” ЕООД 
 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията 

обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага цена за: 

► Обособена позиция №1: "Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 05815.303.120 

по КК на гр. Ботевград“, участникът предлага обща стойност 83 838.90 лева /осемдесет и три 

хиляди осемстотин тридесет и осем лева и 90 ст./ без ДДС или 100 606,68 лева /сто хиляди 

шестстотин и шест лева и 68 ст./ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Изграждане на улица до магазин Кауфланд между ОТ 2537 и 

ОТ 985 – 200м., гр. Ботевград “, участникът предлага обща стойност 101 878,46 лева /сто и 

една хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и 46 ст./ без ДДС или 122 254,15 лева /сто 

двадесет и две хиляди двеста петдесет и четири лева и 15 ст./ с ДДС. 

 

3. „КАБОНА ФУУД“ ЕООД 

          Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията обяви 

предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката.  

За изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция №2: „Изграждане на улица 

до магазин Кауфланд между ОТ 2537 и ОТ 985 – 200м., гр. Ботевград “, участникът предлага 

обща стойност 121 937,80 лева /сто двадесет и една хиляди деветстотин тридесет и седем лева 

и 80 ст./ без ДДС или 146 325,36 лева /сто четиридесет и шест хиляди триста двадесет и пет лева 

и 36 ст./ с ДДС 

 

4. „ПЪТСТРОЙ - 92“ АД 

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията обяви 

предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага цена за:  

► Обособена позиция №1: "Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 05815.303.120 

по КК на гр. Ботевград“, участникът предлага обща стойност 89 420,00 лева /осемдесет и девет 

хиляди четиристотин и двадесет лева/ без ДДС или 107 304,00 лева /сто и седем хиляди триста 

и четири лева/ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Изграждане на улица до магазин Кауфланд между ОТ 2537 и 

ОТ 985 – 200м., гр. Ботевград “, участникът предлага обща стойност 106 431,50 лева /сто и 

шест хиляди четиристотин тридесет и един лева и 50 ст./ без ДДС или 127 717,80 лева /сто 

двадесет и седем хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 80 ст./ с ДДС. 

 

 

 



  

5. „ВЕРА СТРОЙ “ ЕООД 

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията обяви 

предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага цена за:  

► Обособена позиция №1: "Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 05815.303.120 

по КК на гр. Ботевград“, участникът предлага обща стойност 103 998.07 лева /сто и три хиляди 

девестотин деветдесет и осем лева и 7 ст./ без ДДС или 124 797,68 лева /сто двадесет и четири 

хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и 68 ст./ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Изграждане на улица до магазин Кауфланд между ОТ 2537 и 

ОТ 985 – 200м., гр. Ботевград “, участникът предлага обща стойност 124 927,41 лева /сто 

двадесет и четири хиляди деветстотин двадесет и седем лева и 41 ст./ без ДДС или 149 912,89 

лева /сто четиридесет и девет хиляди деветстотин и дванадесет лева и 89 ст./ с ДДС. 

 

6. „ЛЮНИК“ ЕООД 

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията обяви 

предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага цена за:  

► Обособена позиция №1: "Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 05815.303.120 

по КК на гр. Ботевград“, участникът предлага обща стойност 99 802,99 лева /деветдесет и 

девет хиляди осемстотин и два лева и 99 ст./ без ДДС или 119 763,59 лева /сто и деветнадесет 

хиляди седемстотин шестдесет и три лева и 59 ст./ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Изграждане на улица до магазин Кауфланд между ОТ 2537 и 

ОТ 985 – 200м., гр. Ботевград “, участникът предлага обща стойност 119 957,90 лева /сто и 

деветнадесет хиляди деветстотин петдесет и седем лева и 90 ст./ без ДДС или 143 949,48 лева 

/сто четиридесет и три хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и 48 ст./ с ДДС. 

 

7. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД 

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията обяви 

предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага цена за:  

► Обособена позиция №1: "Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 05815.303.120 

по КК на гр. Ботевград“, участникът предлага обща стойност 92 973,29 лева /деветдесет и две 

хиляди деветстотин седемдесет и три лева и 29 ст./ без ДДС или 111 567,95 лева /сто и 

единадесет хиляди петстотин шестдесет и седем лева и 95 ст./ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Изграждане на улица до магазин Кауфланд между ОТ 2537 и 

ОТ 985 – 200м., гр. Ботевград “, участникът предлага обща стойност 108 111,55 лева /сто и 

осем хиляди сто и единадесет лева и  55 ст./ без ДДС или 129 733,86 лева /сто двадесет и девет 

хиляди седемстотин тридесет и три лева и 86 ст./ с ДДС. 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия на 05.09.2017г. в 11:00ч. 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 офертите на 08.09.2017г. в 

10:00ч. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      /П/*                  /инж. Цветелин Цветков/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.               /П/                    /Виктория Филипова/ 

 

2.               /П/                    /инж. Стоил Атанасов/ 

 

3.               /П/                    /инж. Митко Тодорин/ 

 

4.               /П/                    /Таня Накова/ 
 


