
              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, 21.08.2018 година, комисия назначена със Заповед №ОА-380/21.08.2018 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-6 от 02.08.2018г., с ID 9079211, с предмет: „Основен ремонт на покрив 

и подмяна на дограма на ДГ „Здравец“ в с. Трудовец, община Ботевград” и с оглед избор 

на изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    

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

2. Николай Николов - юрисконсулт 

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

капитални вложения“   

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

Резервни 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“   

 

се събра в 14:00ч. 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. 

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 присъства Цанко Павлов Павлов – упълномощен представител на 

„Парсек Груп“ ЕООД. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

№1. „АЛТРЕМОНТ“ ООД, с. Врачеш, п.к. 2151, общ. Ботевград, ул. „Патриарх 

Евтимий“ №11 – вх. №С-6-1/16.08.2018г. -11:10ч. 

№2. ДЗЗД „Ахинора Билд“, гр. София, п.к. 1700, ул. „21-ви век“ №30, офис 1.8 – 

вх.№С-6-2/20.08.2018г. – 10:06ч. 

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

№ 18, ет. 1 – вх.№С-6-3/20.08.2018г. – 10:07ч. 

№4. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе, п.к. 7000, ул. „Кап. Лейт. Е. Винаров“ № 

10, ет. 3, ст. 113 – вх.№С-6-4/20.08.2018г. – 10:21ч. 

№5. „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Мадара“ № 13 – вх. №С-

6-5/20.08.2018г.-10:22ч. 

№6. ДЗЗД „АНИ СТРОЙ ГРУП“, гр. София, п.к. 1309, район Възраждане, бул. 

„Тодор Александров“ № 133, ет. 2, ателие 4 – вх.№С-6-6/20.08.2018г. – 14:21ч. 

 №7. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД, гр. София, п.к.1836, бул. „Владимир Вазов“ 

№90, вх.А, ет.2, ап.4 – вх.№С-6-7/20.08.2018г. – 17:20ч. 



  

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

тяхното постъпване и да обяви ценовите предложения.  

                 

1. „АЛТРЕМОНТ“ ООД           
          Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата, комисията 

установи, че участникът е представил Ценово предложение – Образец №11 с непопълнена 

обща цена за изпълнение и Количествено – стойностна сметка – Образец №11.1. без положен 

подпис от представляващия участника. Образците са част от одобрената документация за 

участие и са задължителни за участниците по обществената поръчка.   

Комисията единодушно реши на осн. чл.107, ал.2, б. „а“ от ЗОП да предложи участникът за 

отстраняване от по-нататъшно участие в обществената поръчка, поради това че офертата му 

не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

В този смисъл допускането на участника до по-нататъшно участие наравно с другите 

участници, които са изпълнили изискванията на възложителя относно коректното попълване 

на ценовото предложение би довело до нарушаване на императивно установения в чл.2, ал.1, 

т.1 от ЗОП принцип на равнопоставеност. 

 

2. ДЗЗД „Ахинора Билд“ 
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 

179 999,94 лева без ДДС или 215 999,93 лева с ДДС. 

 

3. „ПАРСЕК ГРУП“ 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 

174 920,90 лева без ДДС или 209 905,08 лева с ДДС. 

 

4. „МИК БИЛД РУСЕ“ 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 

95 417,08 лева без ДДС или 114 500,50 лева с ДДС. 

 

5. „КА ВА 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 общата сума от 

174 515,10 лева без ДДС или 209 418,12 лева с вкл. ДДС. 

След като председателя оповести предлаганата от участника обща цена за изпълнение от 

174 515,10 лева без ДДС (изписана с цифри), констатира че има несъответствие с  изписаната 

с думи обща цена  без ДДС, а именно: сто седемдесет и четири хиляди петстотин и пет лева 

и десет стотинки. Съгласно част II, т.2 от Документацията „…валидна ще бъде общата цена 

изписана с думи“, но същата не съответства на посочената обща цена без ДДС в Образец 

№11.1-Количествено-стойностна сметка.  

В този смисъл комисията не би могла да приеме изписаната с думи обща цена, поради 

невъзможността да установи волята на участника. Комисията счита, че няма основание и 

необходимост да иска от участника разяснение, тъй като каквото и да е разяснение, би било 

промяна в ценовото предложение, което е недопустимо, съгласно императивните разпоредби 

на чл.104, ал. (5) от ЗОП.  

Следователно на осн. чл. 107, т. 2, б “а“ от ЗОП, комисията единодушно реши да предложи 

участникът за отстраняване от по-нататъшно участие в обществената поръчка, поради това 

че офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 



  

6. ДЗЗД „АНИ СТРОЙ ГРУП“ 

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 

182 460,19 лева без ДДС или 218 952,23 лева с ДДС. 

 

7. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ 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 

181 416,90 лева без ДДС или 217 700,28 лева с ДДС. 

 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия на 21.08.2018г. в 15:00ч. 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 

29.08.2018г. в 10:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/*  /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.  /П/  /Мария Христова/ 

 

2.  /П/  /Николай Николов/ 

 

3.  /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

4.  /П/  /Генка Енева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



  

 


