
              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, 13.02.2019 година, комисия назначена със Заповед №ОА-99/13.02.2019 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-2 от 05.02.2019г., с ID 9085394, с предмет: „Изработване на 

технически проект за внедряване на енергоспестяващи мерки и за ремонт на 

Многопрофилна болница за активно лечение-Ботевград“ гр. Ботевград, област 

Софийска“ и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

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

2. арх. Георги Джотолов – гл. архитект на община Ботевград    

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

строителство“ 

4. инж. Ирена Илиева – гл. експерт "Ниско строистелство и техническа 

инфраструктура" 

Резервни членове:  

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

капитални вложения“ 

                                 2. инж. Васил Василев -  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация" 

  3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград   

 

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.  

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 девет 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 не присъстваха представители на участниците. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

№1. „НОВИЗА“ ЕООД, гр. София 1407, ул. „Люботрън“ №5, ап.18 - с вх.№ C-2-

1/12.02.19г.- 10:30ч. 

№2. „ДММ-ДИЗАЙН“ ЕООД,  гр. Плевен 5800, ул. „Генерал Столетов“ № 4 – с вх. 

№ C-2-2/12.02.19г.- 10:35ч. 

№3. „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД,  гр. София 1113, ул. „Александър Жендов“ № 6, 

ниска сграда, ет.4, офис 403 – с вх. № C-2-3/12.02.19г.- 10:40ч. 

№4. „ФРИБУЛ“ ООД, гр. Варна 9000, ул. „Цар Асен“ № 11а, ет.2 – с вх. № C-2-

4/12.02.19г.- 10:45ч. 

№5. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД, гр. София 1756, бул. „Климент Охридски“ № 25, 

ет.4, ап.18 – с вх. № C-2-5/12.02.19г.- 10:50ч. 

№6. „МЪРИ“ ЕООД, гр. Стара Загора 6000, ул. „Стефан Стамболов“ № 44, ет.4, ап.11 

– с вх. № C-2-6/12.02.19г.- 10:55ч. 



  

№7. „ПЛОТ-АРХ“ ЕООД, гр. София 1700, ул. „Проф. Христо Вакарелски“ № 3, офис 

13 – с вх. № C-2-7/12.02.19г.- 13:45ч. 

№8. „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София 1404, бул. „Петко Ю. Тодоров“ 

№1, вх.А, ет.15, ап.119 – с вх. № C-2-8/12.02.19г.- 14:25ч. 

№9. „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Джавахарлал 

Неру“ №29, офис 53 – с вх. № C-2-9/12.02.19г.- 16:20ч. 

 

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

тяхното постъпване и да обяви ценовите предложения. 

                 

1.  „НОВИЗА“ 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 49 900,00 

(четиридесет и девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС или 59 880,00 (петдесет и девет 

хиляди осемстотин и осемдесет) лева с вкл. ДДС. 

 

2. „ДММ-ДИЗАЙН“  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 61 700,00 

(шестдесет и една хиляди и седемстотин) лева без ДДС или 74 040,00 (седемдесет и четири 

хиляди и четиридесет) лева с вкл. ДДС. 

 

3. „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД 

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 41 450,00 

(четиридесет и една хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС или 49 740,00 

(четиридесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет) лева с вкл. ДДС. 

 

4. „ФРИБУЛ“ ООД 

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 54 000,00 

(петдесет и четири хиляди) лева без ДДС или 64 800,00 (шестдесет и четири хиляди и 

осемстотин) лева с вкл. ДДС. 

 

5. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ 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 66 700,00 

(шестдесет и шест хиляди и седемстотин) лева без ДДС или 80 040,00 (осемдесет хиляди и 

четиридесет) лева с вкл. ДДС. 

 

6.„МЪРИ“ 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 39 950,00 

(тридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС. Участникът не е 

регистриран по ЗДДС. 

 

 

 



  

7. „ПЛОТ-АРХ“ 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 69 900,00 

(шестдесет и девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС или 83 880,00 (осемдесет и три 

хиляди осемстотин и осемдесет) лева с вкл. ДДС. 

 

 

8. „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ 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 66 000,00 

(шестдесет и  шест хиляди) лева без ДДС или 79 200,00 (седемдесет и девет хиляди и двеста) 

лева с вкл. ДДС. 

 

9. „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ 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 66 000,00 

(шестдесет и  шест хиляди) лева без ДДС или 79 200,00 (седемдесет и девет хиляди и двеста) 

лева с вкл. ДДС. 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия на 13.02.2019г. в 11:30ч. 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 

18.02.2019г. в 10:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       /П/*  /Мария Христова/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.  /П/  /Таня Накова/ 

 

2.  /П/  /арх. Георги Джотолов/ 

 

3.  /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

4.  /П/  /инж. Ирена Илиева/ 

 

 

 

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


