
            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, 11.04.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-150/11.04.2018г. на Зам.-

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

публично състезание открито с Решение № ОП-5/06.03.2018г. за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната 

ефективност за част от сгради от образователната инфраструктура на община 

Ботевград по проект №218, финансиран от НДЕФ, в две обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната 

ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Врачеш; Обособена позиция №2: 

Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата 

на ОДЗ "Детелина" в село Скравена“ , в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел «Инфраструктура и капитално 

строителство» 

2. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“ 

3. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

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

Резервни членове:  

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

2. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

      

се събра в 10:00 часа в зала №15, в сградата на общинска администрация Ботевград, за да 

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

гореописаната обществена поръчка, във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП и по реда на чл.61 от 

ППЗОП.  

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол 

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

за участие са постъпили тридесет и осем 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 на комисията присъства Георги Веселинов Василев – упълномощен 

представител на «Билдинг Груп» ЕООД. Не присъстваха представители на средствата за 

масово осведомяване. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

 1. „Строителна компания“ ЕООД, с адрес: гр. Враца, п.к. 3000, Хранително-

вкусова зона (бивш стар месокомбинат), вх.№ ОП-5-1-1/29.03.18г.- 14:10ч. – участва за 

обособена позиция №1; 

 2. „ТЕА - СТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Николай Хайтов“ №12, 

офис №8, вх.№ ОП-5-2-1/30.03.18г.- 13:40ч. - участва за обособена позиция №1; 

 3. „ВАЛДОР-60“ ООД, с адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. Източен №80, ет.3, 

офис 305, вх.№ ОП-5-3-2/03.04.18г.- 10:40ч. - участва за обособена позиция №2; 

 4. „ГБС - Благоевград“ АД, с адрес: гр. Благоевград, п.к. 2700,  ул. „Братя 

Иванови“ №7, вх.№ ОП-5-4-2/05.04.18г.- 09:30ч. - участва за обособена позиция №2; 

 5. „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД,  с адрес: гр. Кърджали, п.к. 6600, ул. „Петя 

Караколева“ № 6, с вх.№ ОП-5-5-2/05.04.18г.- 10:00ч. - участва за обособена позиция №2; 

 6. „МЕАЦА“ ЕООД, с адрес: гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „Христо Ботев“ №96, 

вх.№ ОП-5-6-1/05.04.18г.- 10:05ч. - участва за обособена позиция №1; 



 7. „АЛТРЕМОНТ“ ООД, с адрес: общ. Ботевград, с. Врачеш, п.к. 2151, ул. 

„Патриарх Евтимий“ №11, с вх.№ ОП-5-7-1/10.04.18г.- 09:05ч. - участва за обособена 

позиция №1; 

 8. „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД, с адрес: гр. Самоков, п.к.2000, бул. „Искър“ №89, вх.№ 

ОП-5-8-2/10.04.18г.- 09:37ч. - участва за обособена позиция №2; 

 9. „АСТРОН“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1407, кв. „Лозенец“, ул. „Любата“, 

бл.14, вх.Б, ет.8, ап.75, вх.№ ОП-5-9-2/10.04.18г.- 09:40ч. - участва за обособена позиция 

№2; 

 10. „КРИСБАУЕН“ ЕООД, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Каймак Чалан“ №3, ет.2, 

вх.№ ОП-5-10-1/10.04.18г.- 09:41ч. - участва за обособена позиция №1; 

 11. „СТИЛ КОМПЛЕКС“ ООД, с адрес: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул.“Даме 

Груев“ №21, вх.№ ОП-5-11-2/10.04.18г.- 09:42ч. - участва за обособена позиция №2; 

 12. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1404, Община Триадица, бул. 

„България“, вх.№ ОП-5-12-1/10.04.18г.- 09:43ч. - участва за обособена позиция №1; 

 13. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1421, общ. 

Столична, кв. Лозенец, ул.„Червена стена“ №1, вх.2, ет.5, ап.9, вх.№ ОП-5-13-1/10.04.18г.- 

09:45ч. - участва за обособена позиция №1; 

 14. „ Пи Ес Пи“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1404, ул. „Боянски водопад“ № 20, 

вх.№ ОП-5-14-1/10.04.18г.- 09:47ч. - участва за обособена позиция №1; 

 15. „СЕТАТЕХ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1505, ул. „Богдан“ №5, ет.5, ап.7, 

вх.№ ОП-5-15-2/10.04.18г.- 09:48ч. - участва за обособена позиция №2; 

 16. „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1606, район Красно село, 

бул. „Христо Ботев“ №49, вх. 1, ет. 4, ап.10, вх.№ ОП-5-16-2/10.04.18г.- 09:49ч. - участва 

за обособена позиция №2; 

 17. „НСК София“ ЕООД, с адрес: гр. София, бул. „Ген. Е. Тотлебен“ 77, ет. 2, 

вх.№ ОП-5-17-1/10.04.18г.- 09:51ч. - участва за обособена позиция №1; 

 18. „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63“ ЕООД, с адрес: гр. Самоков, ул.“Плана планина“ № 

12, вх.№ ОП-5-18-1/10.04.18г.- 09:56ч. - участва за обособена позиция №1; 

 19. ET „МОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“, с адрес: гр. Самоков, „Проф. Васил 

Захариев“ № 52, вх.№ ОП-5-19-2/10.04.18г.- 09:56ч. - участва за обособена позиция №2; 

 20. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с адрес: гр. Самоков, ул. „Иречек“ №11, вх.№ 

ОП-5-20-1/10.04.18г.- 09:57ч. - участва за обособена позиция №1; 

 21. „КРАССТРОЙ“ ООД, с адрес:  гр. Самоков, ул. „Хан Кубрат“ №3, вх.№ ОП-5-

21-1/10.04.18г.- 11:35ч. - участва за обособена позиция №1; 

 22. ЕТ „АС - СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ “, с адрес: гр. Самоков, п.к. 2000, ул. 

„Христо Максимов“ № 29, х.№ ОП-5-22-2/10.04.18г.- 11:45ч. - участва за обособена 

позиция №2; 

 23. „АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ №9, 

Изчислителен център, ет.4, вх.№ ОП-5-23-1/10.04.18г.- 12:02ч. - участва за обособена 

позиция №1; 

    24. „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, с адрес: гр. Самоков, кв. Възраждане, бл.1, вх. Б, 

ет. 4, ап.11, вх.№ ОП-5-24-2/10.04.18г.- 12:04ч. - участва за обособена позиция №2; 

 25. „ИВАНОВ – 53“  ЕООД, с адрес: гр. Враца,  ул. „Цвета Кръстенякова“ № 13, 

етаж 1, вх.№ ОП-5-25-1/10.04.18г.- 13:40ч. - участва за обособена позиция №1; 

 26. „МИКРА-КМ“ ЕООД, с адрес:  гр. Ботевград, ул. „Илия Стоянов“ № 3, вх.№ 

ОП-5-26-2/10.04.18г.- 14:15ч. - участва за обособена позиция №2; 

 27. „БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. Враца, ул. „Ангел Кънчев“ №30, вх.№ 

ОП-5-27-2/10.04.18г.- 14:35ч. - участва за обособена позиция №2; 

 28. „ АРТ ЕЛИТ“ ЕООД, с адрес:  гр. София, п.к. 1421, ж.к. Южен парк, ул. 

Димитър Хаджикоцев №114, офис 31, вх.№ ОП-5-28-1/10.04.18г.- 14:45ч. - участва за 

обособена позиция №1; 

 29. „ЛКС“ ООД, с адрес:  гр. Мездра, п.к. 3100, област Враца, ул. „Георги 

Димитров“ № 8, вх.№ ОП-5-29-1/10.04.18г.- 15:15ч. - участва за обособена позиция №1; 



 30. „КОРЕКТ“ ООД, с адрес: гр. Враца, п.к. 3000, област Враца, ул. „Радецки“ №2, 

вх.№ ОП-5-30-2/10.04.18г.- 15:20ч. - участва за обособена позиция №2; 

 31. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с адрес: гр. Враца, п.к. 3000, ул. „Стоян 

Кялъчев“ №6, вх.№ ОП-5-31-1/10.04.18г.- 15:35ч. - участва за обособена позиция №1; 

 32. „Само Строй“ ЕООД, с адрес:  гр. Самоков, п.к. 2000, ул. „Отец Паисий“ №2, 

вх.№ ОП-5-32-1/10.04.18г.- 15:40ч. - участва за обособена позиция №1; 

 33. „МАРИБОР - СТРОЙ“ ЕООД, с адрес:  гр. София, бул. „Черни връх“ №73, 

вх.№ ОП-5-33-1/10.04.18г.- 15:55ч. - участва за обособена позиция №1; 

 34. „Интер Строй Груп“ ЕООД, с адрес: гр. Мездра, п.к. 3100, ул. „Ал. 

Стамболийски“ №96, вх.№ ОП-5-34-2/10.04.18г.- 16:10ч. - участва за обособена позиция 

№2; 

 35. „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, с адрес:  гр. София, п.к. 1202, ж.к Банишора, ул. 

„Клокотница“ бл.35-37, вх. Б, ет.2, ап.25, вх.№ ОП-5-35-1/10.04.18г.- 16:30ч. - участва за 

обособена позиция №1;  

 36. „Парсек Груп“ ЕООД, с адрес:  гр. Димитровград, бул. „Димитър Благоев“ 

№1, ет. 3, офис 15, вх.№ ОП-5-36-2/10.04.18г.- 16:35ч. - участва за обособена позиция №2; 

 37. ДЗЗД „Ахинора Билд“, с адрес: гр. София, ул. „21-ви век“ №30, офис 1.8, вх.№ 

ОП-5-37-1/10.04.18г.- 16:36ч. - участва за обособена позиция №1;  

 38. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к.1836, бул. 

„Владимир Вазов“ №90, вх.А, ет.2, ап.4, вх.№ ОП-5-38-1/10.04.18г.- 16:37ч. - участва за 

обособена позиция №1. 

 

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

тяхното постъпване и оповестяване на съдържанието им, включително ценовите 

предложения,  както следва: 

 

1. „Строителна компания“ ЕООД, ЕИК 106567617, с адрес за кореспонденция: 

гр.Враца, п.к. 3000, Хранително-вкусова зона (бивш стар месокомбинат) 

        Подадената оферта за обособена позиция №:1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

171 083,62 лева без ДДС и 205 300,34 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

2. „ТЕА - СТ“ ЕООД,  ЕИК 121049375, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 

1113, ул. „Николай Хайтов“ №12, офис №8 

        Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

184 830,16 лева без ДДС и 221 796,19 лева с ДДС.  

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

 

 



3. „ВАЛДОР-60“ ООД,  ЕИК 115 540 697, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, п.к. 

4000, бул. Източен №80, ет.3, офис 305 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

81 948,78 лева без ДДС и 98 338,54 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

4. „ГБС - Благоевград“ АД, ЕИК 101508611, с адрес за кореспонденция: гр. 

Благоевград, п.к. 2700,  ул. „Братя Иванови“ №7 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

108 475,37 лева без ДДС и 130 170,44 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

5.„БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД,  ЕИК 108 69 11 22, с адрес за кореспонденция: гр. 

Кърджали, п.к. 6600, ул. „Петя Караколева“ № 6 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

78 330,35 лева без ДДС и 93 996,42 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

6. „МЕАЦА“ ЕООД , ЕИК 108568283, с адрес за кореспонденция: гр. Кърджали, п.к. 

6600, бул. „Христо Ботев“ №96 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

138 791,67 лева без ДДС и 166 550,00 лева  с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  



7. „АЛТРЕМОНТ“ ООД , ЕИК 200281389, с адрес за кореспонденция: с. Врачеш, п.к. 

2151, общ. Ботевград, ул. „Патриарх Евтимий“ №11 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

178 145,94 лева без ДДС и 213 775,13 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

8. „ ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД, ЕИК 204285050, с адрес за кореспонденция: гр. Самоков, 

п.к.2000, бул. „Искър“ №89  

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

76 742,61 лева без ДДС и 92 091,13 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

9. „АСТРОН“ ЕООД, ЕИК 175194933, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 

1407, кв. „Лозенец“, ул. „Любата“, бл.14, вх.Б, ет.8, ап.75 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

77 223,61 лева без ДДС и 92 668,33 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

10. „КРИСБАУЕН“ ЕООД, ЕИК 203930402, с адрес за кореспонденция: гр. 

Пазарджик, ул. „Каймак Чалан“ №3, ет.2 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

139 649,80 лева без ДДС и 167 579,76 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  



11. „СТИЛ КОМПЛЕКС“ ООД, ЕИК 101 618 538, с адрес за кореспонденция: гр. 

Благоевград, п.к. 2700, ул.“Даме Груев“ №21 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

111 789,59 лева без ДДС и 134 147,51 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  
 

12.„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, ЕИК 202357469, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 

1404, Община Триадица, бул. „България“ №73, вх. Б, ет.2, ап.Б6-208 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

178 623,02 лева без ДДС и 214 347,62 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

13. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 175328503, с адрес за кореспонденция: 

гр. София, п.к. 1421, общ. Столична, кв. Лозенец, ул. „Червена стена“ №1, вх.2, ет.5, 

ап.9 

Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, включително 

Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

189 730,08 лева без ДДС и 227 676,10 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

14. „Пи Ес Пи“ ЕООД, ЕИК 175245413, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 

1404, ул. „Боянски водопад“ № 20  

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

191 022,16 лева без ДДС и 229 226,59 лева  с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 



15. „Сетатех“ ЕООД, ЕИК 202571423, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1505, 

ул. „Богдан“ №5, ет.5, ап.7 

 Подадената оферта за обособена позиция № 2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

90 263,39 лева без ДДС и 108 316,07 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

16. „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 175446117, с адрес за кореспонденция: гр. София, 

п.к. 1606, район Красно село, бул. „Христо Ботев“ №49, вх. 1, ет. 4, ап.10 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

104 871,29 лева без ДДС и 125 845,55 лева  с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

17. „НСК София“ ЕООД, ЕИК 831838874, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. 

„Ген. Е. Тотлебен“ 77, ет. 2  

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

153 870,48 лева без ДДС и 184 644,58 лева  с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

18. „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63“ ЕООД, ЕИК 131369021, с адрес за кореспонденция: гр. 

Самоков, ул.“Плана планина“ № 12 

Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, включително 

Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

131 148,96 лева  без ДДС и 157 378,75 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 



19. ET „МОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“, ЕИК 130700899, с адрес за кореспонденция: 

гр. Самоков, „Проф. Васил Захариев“ № 52  

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

98 491,46 лева без ДДС и 118 189,75 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

20. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК  175189402, а адрес за кореспонденция: гр. 

Самоков, ул. „Иречек“ №11 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

158 024,90 лева без ДДС и 189 629,88 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

21. „КРАССТРОЙ“ ООД, ЕИК 122001277, с адрес за кореспонденция: гр. Самоков, 

ул. „Хан Кубрат“ №3 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

189 828,54 лева без ДДС и 227 794,25 лева  с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

22. ЕТ „АС - СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ “, ЕИК 131204831, с адрес за 

кореспонденция: гр. Самоков, п.к. 2000, ул. „Христо Максимов“ № 29 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

95 512,64 лева без ДДС и 114 615,17 лева  с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  



 

23. „АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 202584812, с адрес за кореспонденция: гр. 

Смолян, бул. „България“ №9, Изчислителен център, ет.4 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

153 246,62 лева без ДДС и 183 895,94 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

24. „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, ЕИК 203503838, с адрес за кореспонденция: гр. 

Самоков, кв. Възраждане, бл.1, вх. Б, ет. 4, ап.11 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

74 632,03 лева без ДДС и 89 558,44 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

25. „ИВАНОВ – 53“  ЕООД, ЕИК 106 574 736, с адрес за кореспонденция: ул. Цвета 

Кръстенякова № 13, етаж 1 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

167 548,56 лева без ДДС и 201 058,27 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

26. „МИКРА-КМ“ ЕООД, ЕИК 131211815, с адрес за кореспонденция: гр. Ботевград, 

ул. „Илия Стоянов“ № 3 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

98 080,83 лева без ДДС и 117 697,00 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  



 

27. „БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 106594499, с адрес за кореспонденция: гр. Враца, 

ул. „Ангел Кънчев“ №30 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

85 855,09 лева без ДДС и 103 026,11 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

28. „ АРТ ЕЛИТ“ ЕООД, ЕИК 203813349, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 

1421, ж.к. Южен парк, ул. Димитър Хаджикоцев №114, офис 31  

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

109 449,85 лева без ДДС и 131 339,82 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

29. „ЛКС“ ООД, ЕИК 106590683, с адрес за кореспонденция: гр. Мездра, п.к. 3100, 

област Враца, ул. „Георги Димитров“ № 8 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

185 879,42 лева без ДДС и 223 055,30 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

 

30. „КОРЕКТ“ ООД, ЕИК 106047883, с адрес за кореспонденция: гр. Враца, п.к. 3000, 

област Враца, ул. „Радецки“ №2 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

106 501,50 лева без ДДС и 127 801,80 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  



 

31. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД,  ЕИК 106002863, с адрес за кореспонденция: 

гр. Враца, п.к. 3000, ул. „Стоян Кялъчев“ №6  

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

180 147,25 лева  без ДДС и 216 176,70 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

32. „Само Строй“ ЕООД, ЕИК 201608153, с адрес за кореспонденция: гр. Самоков, 

п.к. 2000, ул. „Отец Паисий“ №2 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

155 094,28 лева без ДДС и 186 113,13 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

33. „МАРИБОР - СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 202 495 819, с адрес за кореспонденция: гр. 

София, бул. „Черни връх“ №73 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

186 616,35 лева без ДДС и 223 939,62 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

 

34. „Интер Строй Груп“ ЕООД, ЕИК 106617155, с адрес за кореспонденция: гр. 

Мездра, п.к. 3100, ул. Ал. Стамболийски“ №96  

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

103 078,72 лева  без ДДС и 123 694,46 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 



представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

35. „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, ЕИК 200574292, с адрес за кореспонденция: гр. София, 

п.к. 1202, ж.к Банишора, ул. „Клокотница“ бл.35-37, вх. Б, ет.2, ап.25 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

153 724,53 лева без ДДС и 184 469,44 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

36. „Парсек Груп“ ЕООД, ЕИК 203 215 490, с адрес за кореспонденция: гр. 

Димитровград, бул. „Димитър Благоев“ №1, ет. 3, офис 15 

 Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

75 959,55 лева без ДДС и 91 151,46 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

 

37. ДЗЗД „Ахинора Билд“ с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „21-ви век“ №30, 

офис 1.8 

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

135 867,30 лева без ДДС и 163 040,76 лева с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 

представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  

38. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД, ЕИК 200487072, с адрес за кореспонденция: 

гр. София, п.к.1836, бул. „Владимир Вазов“ №90, вх.А, ет.2, ап.4  

 Подадената оферта за обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка, съдържаща 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След отваряне на офертата и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията оповести съдържанието й, 

включително Ценовото предложение на участника. 

 Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

165 812,46 лева без ДДС и 198 974,95 лева  с ДДС. 

По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани присъстващия 



представител на друг участник също да подпише Техническото и Ценово предложение, но 

той отказа.  
 

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл.61 от ППЗОП, на 

11.04.2018г. в 15:00ч. приключи публичната част от заседанието на комисията, с оглед 

на което същата взе решение да продължи своята работа по обстойно разглеждане на 

техническите и ценовите предложения на участниците на закрито заседание, което ще се 

проведе на 16.04.2018г. в 10:00ч. 
 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.   /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

3.   /П/  /Мария Христова/ 

 

                                4.  /П/  /Таня Накова/ 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

личните данни 

 

 


