
           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, 20.05.2019 година, комисия назначена със Заповед №ОА-423/20.05.2019 година 

на кмета на община Ботевград, издадена на основание 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 

07.05.2019г., с ID 9088051, с предмет: „Изграждане и ремонт на междублоково 

пространство в западната част на гр. Ботевград в две обособени позиции“:Обособена 

позиция №1: „Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ 

на гр. Ботевград“ и Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от Поземлен 

имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ на гр. 

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

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел ИКС; 

2. инж. Ирена Иванова – гл. експерт НС и ТИ;  

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт; 

4. Стефани Кръстева – мл. експерт ОПТ и К; 

 

се събра в 10:00ч. в зала №15 в сградата на общинската 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 четири 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 Георги Гетов, представител на един от участниците - „Г. 

ГЕТОВ“ ЕООД. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

 №1. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД,  гр. Димитровград, бул. „Д. Благоев“ №1, ет.3, офис 

15 – вх. №С-6-1/17.05.2019г. – 10:00ч.-участва за обособена позиция №1 и обособена позиция 

№2; 

 №2. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД,  гр. Ботевград, ул. „Княз Борис I“ №24 – вх. №С-6-2-

1/17.05.2019г. – 12:25ч. – участва за обособена позиция №1; 

№3. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД,  гр. Ботевград, ул. „Княз Борис I“ №24 – вх. №С-6-3-

2/17.05.2019г. – 12:30ч. – участва за обособена позиция №2; 

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

832, ет.2, офис 2 - вх. №С-6-4/17.05.2019г. – 16:35ч. – участва за обособена позиция №1 и 

обособена позиция №2. 

 

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

тяхното постъпване и да обяви ценовите предложения. 

          

1. „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 цена за: 



  

► Обособена позиция №1: „Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот 

/ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ 

на гр. Ботевград“, участникът предлага обща стойност 99 415,05 лева /деветдесет и девет 

хиляди четиристотин и петнадесет лева и пет ст./ без ДДС или 119 298,06 лева /сто и 

деветнадесет хиляди двеста деветдесет и осем лева и шест ст./ с ДДС. 

 

► Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“, участникът 

предлага обща стойност 129 935,87 лева /сто двадесет и девет хиляди деветстотин тридесет 

и пет лева и осемдесет и седем ст./ без ДДС или 155 923,04 лева /сто петдесет и пет хиляди 

деветстотин двадесет и три лева и четири ст./ с ДДС. 

 

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. Комисията покани  

присъстващият представител на друг участник да подпише Техническото предложение, но 

същият отказа.  

 

 

2. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД- за обособена позиция №1 
 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 по Обособена позиция №1: „Благоустрояване 

с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална 

карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“, участникът предлага сумата от 

100 221,78 лева /сто хиляди двеста двадесет и един лева и седемдесет и осем ст./ без ДДС 

или 120 266,14 лева /сто и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест лева и четиринадесет 

ст./ с ДДС. 

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника.  

 

3. „Г. ГЕТОВ“ 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 по Обособена позиция №2: „Благоустрояване 

на част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ 

на гр. Ботевград“, участникът предлага сумата от 128 764,07 лева /сто двадесет и осем 

хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и седем ст./ без ДДС или 154 516,88 лева /сто 

петдесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева и осемдесет и осем ст./ с ДДС. 

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. Комисията покани  

присъстващият представител на друг участник да подпише Техническото предложение, но 

същият отказа.  

 

4. „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 цена за: 

► Обособена позиция №1: „Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот 

/ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ 

на гр. Ботевград“, участникът предлага обща стойност 101 766,51 лева /сто и една хиляди 

седемстотин шестдесет и шест лева и петдесет и една ст./ без ДДС или 122 119,81 лева /сто 

двадесет и две хиляди сто и деветнадесет лева и осемдесет и една ст./ с ДДС. 



  

► Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“, участникът 

предлага обща стойност 128 869,77 лева /сто двадесет и осем хиляди осемстотин шестдесет 

и девет лева и седемдесет и седем ст./ без ДДС или 154 643,72 лева /сто петдесет и четири 

хиляди шестстотин четиридесет и три лева и седемдесет и две ст./ с ДДС. 

 

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. Комисията покани  

присъстващият представител на друг участник да подпише Техническото предложение, но 

същият отказа.  

 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, на 20.05.2019г. в 12:30ч. приключи 

публичната част от заседанието на комисията, предвид на което същата взе следното 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 

30.05.2019г. в 10:00ч. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

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

 

2.  /П/  /инж. Ирена Иванова/ 

 

3.  /П/  /Катрин Михайлова/ 

 

4.  /П/  /Стефани Кръстева/ 

 

 

 
 

 

 

 
 

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


