
              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, 04.09.2018 година, комисия назначена със Заповед №ОА-403/04.09.2018 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, 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-8 от 13.08.2018г., с ID 9079593, с предмет: „Благоустрояване на 

площадно пространство и ремонт на градина в с. Врачеш – етап 1, разположени в терен 

между осови точки 3, 326, 305, 1, 16 и 298“ и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

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

3. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“   

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

Резервни членове:  

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

2. Николай Николов – юрисконсулт 

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

капитални вложения“   

 

се събра в 10:00ч. 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. 

В първоначално определения срок за получаване на оферти, а именно до 17:30ч. на 

28.08.2018г., са постъпили по-малко от три оферти, поради което съгласно чл.188, ал.2 от 

ЗОП срокът за получаване на оферти беше удължен до 17:30ч. на 03.09.2018г.  

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 три оферти, две 

от които са подадени от едно и също юридическо лице  – „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД. 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 не присъстваха представители на участниците. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

№1. „ЛЮНИК“ ЕООД, гр. София, район Люлин, ж.к. „Люлин 8“, ул. „338“ №1, бл. 

832, ет.2, офис 2 - с вх.№ C-8-1/28.08.18г.- 14:46ч. 

№2. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД,  гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Подофицер Георги Котов“ 

№ 18, ет. 1 – с вх. № C-8-2/28.08.18г.- 16:00ч. 

№3. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД,  гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Подофицер Георги Котов“ 

№ 18, ет. 1 – с вх. № C-8-3/03.09.18г.- 09:30ч. 

 

След като комисията се запозна с протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, същата 

установи, че участникът – „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД е подал две самостоятелни оферти за 

участие в обществената поръчка, което е в нарушение на разпоредбата на чл.101, ал.8 от ЗОП 

във вр. с чл. 195 от ЗОП и на предвиденото в т. 8 на Раздел III “Общи правила и условия за 

участие“ от документацията изискване на Възложителя, съгласно което всеки участник в 



  

обществената поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП има право да представи 

само една оферта. 

Комисията констатира, че двете подадени от „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД оферти са в 

еднакви непрозрачни опаковки с идентична текстова част, залепена върху тях (информация 

за участника и посочване на предмета на обществената поръчка) и че нито една от офертите 

не съдържа индикация за промяна, допълване или отмяна на предходната. С оглед на тези 

констатации комисията приема, че не е налице хипотезата на чл. 101, ал. 7 от ЗОП, съгласно 

която до изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки 

кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или 

офертата си. 

С оглед на гореописаното комисията взе решение да не пристъпва към отваряне и 

разглеждане на нито една от подадените от „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД оферти.  

Комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание чл.107, т. 2, б. „а“ 

от ЗОП във вр. с чл. 101, ал.8 от ЗОП във вр. с чл. 195 от ЗОП във вр. с т. 8 от Раздел III от 

документацията за участие.  

 

 Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на подадената от другия участник 

- „ЛЮНИК“ ЕООД,  оферта и да обяви предлаганата от него цена за изпълнение на 

поръчката. 

                 

1.  „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 общата сума от 154 860, 

21 (сто петдесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет и 0,21 лева) лева без ДДС или 

185 832, 25 (сто осемдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и два и 0,25 лева) лева с вкл. 

ДДС. 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия на 04.09.2018г. 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 

07.09.2018г. в 10:00ч. 

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
 

1.               /П/                    /Катрин Михайлова/ 

 

2.               /П/                     /Таня Накова/ 

 

3.               /П/                    /инж. Стоил Атанасов/ 

 

4.               /П/                    /Генка Енева/ 

 

 

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

на личните данни. 

 


