
            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, 31.01.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-71/31.01.2019г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-30/20.12.2018г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“, в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катя Симеонова – нач. отдел УПП 

2. Мариета Димитрова - главен експерт "Европейски и национални 

програми и проекти" 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт  

4. адв. Рая Иванова, външен експерт (юрист), вписан в Списъка по чл. 

229, ал.1, т.17 от ЗОП, под № ВЕ-49 

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

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

инфраструктура" 

Резервни членове:  

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

капитални вложения“ 

 

се събра в 14:00 часа в сградата на общинска администрация Ботевград, за да отвори, 

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

обществена поръчка.  

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 шест оферти. Няма подадени оферти след изтичане на крайния 

срок. След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

На заседанието на комисията присъства Георги Нинов Ценов – упълномощен 

представител на “Гарант 90 – Цонев и Сие” ООД. 

 

Офертите за обособена позиция №2 по реда на постъпването им са, както следва: 

 1. „ЛЮНИК“ ЕООД, с адрес: гр. София, р-н Люлин, ж.к. „Люлин 8“, ул. „338“ 

№1, бл.832, ет.2, офис 2 - с вх. №ОП-30-1/29.01.2019г. 13:45 ч.  

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

„България“ № 73, вх.Б, ет. 2, ап.Б6-208 - с вх. №ОП-30-2/30.01.2019г. 10:05 ч. 

 3. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, ул. 

„Христо Вакарелски“ № 1, ет.3, ап. 18 - с вх. №ОП-30-3/30.01.2019г. 11:20 ч.  

 4. „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1142, бул. „Васил Левски“ 

№14, партер - с вх. №ОП-30-4/30.01.2019г. 15:30 ч. 

 5. „ГАРАНТ 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, с адрес: гр. Враца, п.к. 3000, ул. „28-ми 

Октомври“ №32 - с вх. №ОП-30-5/30.01.2019г. 16:15 ч. 

 6. „ОБОНАТО БИЛД“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, ул. 

„Тинтява“ № 126, офис 4.1 – с вх.№ОП-30-6/30.01.2019г. 16:20ч. 

 



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

тяхното постъпване и оповестяване тяхното съдържание.  

 

 

1.  „ЛЮНИК“ ЕООД с ЕИК 175251156 

         Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващият представител също да подпише 

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

 

2. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с ЕИК 202357469 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващият представител също да подпише 

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

 

3. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 200562468 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващият представител също да подпише 

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

 

4. „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД с ЕИК 131112176 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващият представител също да подпише 

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

 

5. „ГАРАНТ 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД с ЕИК 203769479 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

 

6. „ОБОНАТО БИЛД“ ЕООД с ЕИК 202924485 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващият представител също да подпише 

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 



 

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл.54, ал.3-5 от ППЗОП, 

в 16:30ч. на 31.01.2019г. приключи публичната част от заседанието на комисията, с оглед 

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

представените документи от участниците за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на закрито заседание, което 

ще се проведе на 11.03.2019г. в 10:00ч. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      /П/*               /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.                   /П/                /Катя Симеонова/ 

 

2.                   /П/                /Мариета Димитрова/ 

 

3.                   /П/                /Катрин Михайлова/ 

  

4.                   /П/                /Рая Иванова/ 

 

5.                   /П/                /инж. Васил Василев/ 

 

6.                   /П/                /инж. Ирена Илиева/ 

 

 

 

 

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

данни 


