
      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, 19.01.2016 година, комисия назначена със Заповед №ОА-55/19.01.2016 

година на Кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, във 

връзка с чл.101а, ал.2 от ЗОП  и във връзка с публична покана  № ПП – 1/07.01.2016г. за 

възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „А” от ЗОП с предмет: 

„Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020” 

и с оглед избор на изпълнител,  в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Христов – зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
         1. арх. Здравко Николов – гл. архитект на община Ботевград 

       2. Виктория Филипова  – гл. юрисконсулт 

                              3. Таня Накова - гл.експерт ОП 

                              4. инж. Валери Зланков  – гл. експерт НС, ИК, РД и инфраструктура 

Резервни членове:  

                              1. Мария Христова – гл. юрисконсулт 

                              2.инж. Румяна Запорожанова – началник отдел „Общинска собственост, 

ТиТ” 

                  3. Васил Велев – гл. експерт КС, ИК, РД и БКС 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинска администрация Ботевград, 

за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор на изпълнител за възлагане 

на обществена поръчка по реда на Глава осма „А” от ЗОП с предмет: „Извършване на 

обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020”. 

След получаване на офертите, комисията започна своята работа и констатира, че в 

законоустановения срок съгласно документация за участие и публичната покана, са 

постъпили десет оферти. Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок.  

Всички присъстващи членове на комисията подписаха декларация по чл.35 ал.1, 

т.2 - 4 от ЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в 

обществената поръчка, на средствата за масово осведомяване и на други лица при 

спазване на установения режим за достъп до сградата. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

1. „Агрико консулт” ЕООД, гр.София  – вх.№ОПП-1-1/14.01.2016г.– 14:20ч. 

2. „Консултантска инженерна група” ООД, гр. София – вх.№ОПП-1-2/15.01.2016г. 

– 11:10ч. 

3. „Бул строй контрол инженеринг” АД, гр. София  – вх.№ОПП-1-3/15.01.2016г. – 

12:30ч. 

4. „Дакарх” ЕООД, гр. София – вх.№ОПП-1-4/18.01.2016г. – 09:05ч. 

5. „Технострой-Инвестконсулт” ЕООД, гр. София   - вх.№ОПП-1-5/18.01.2016г – 

09:20ч. 



6. „Богоев консулт” ЕООД, гр.София – вх.№ОПП-1-6/18.01.2016г. – 10:00ч. 

7. „Институт за управление на програми и проекти” ООД, гр.София – вх.№ОПП-

1-7/18.01.2016г.- 12:15ч. 

8. „Кима консулт” ЕООД, гр. Пловдив – вх.№ОПП-1-8/18.01.2016г. – 12:25ч. 

9. „Мултиплекс инженеринг” ЕООД, гр. София – вх.№ОПП-1-9/18.01.2016г. – 

12:28ч. 

10.  „Тобо инвест” ЕООД, гр.София – вх.№ОПП-1-10/18.01.2016г.-12:30ч. 

 

Всички подадени оферти бяха в запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които 

са отбелязани наименованието на всеки от участниците, адресът за кореспонденция и 

входящия номер на офертата. 

            Комисията взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

да пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване и  

да направи проверка на съответствието им с предварително обявените от 

Възложителя условия съгласно публичната покана 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

1. „Агрико консулт” ЕООД, ЕИК 030229033, с адрес: гр.София, ул. „Постоянство” 

№67А 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №3;  

- Ценова оферта – образец №4. 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. 

За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага обща цена в размер 

на 38 000,00 лева без ДДС и 45 600,00 лева с ДДС. 

 

2. „Консултантска инженерна група” ООД, ЕИК 131069757, с адрес: гр.София, ул. 

„Дамян Груев” №42, ет.6 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №3;  

- Ценова оферта – образец №4. 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. 

За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага обща цена в размер 

на 49 557,40 лева без ДДС и 59 468,88 лева с ДДС. 



 

3. Бул строй контрол инженеринг” АД, ЕИК 130188559, с адрес: гр.София, ул. 

„Лъвски рид” №4 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №3;  

- Ценова оферта – образец №4. 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. 

За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага обща цена в размер 

на 25 000,00 лева без ДДС и 30 000,00 лева с ДДС. 

 

 

4. «„Дакарх” ЕООД, ЕИК 200369280, с адрес: гр.София, ул. „Александър 

Стамболийски” №205, офис А326 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №3;  

- Ценова оферта – образец №4. 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. 

За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага обща цена в размер 

на 28 000,00 лева без ДДС и 33 600,00 лева с ДДС. 

 

 

5. „Технострой-Инвестконсулт” ЕООД, ЕИК 200907206, с адрес: гр.София, ж.к. 

„Полигона”, Блок 13, партер 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №3;  

- Ценова оферта – образец №4. 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. 

За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага обща цена в размер 

на 64 000,00 лева без ДДС и 76 800,00 лева с ДДС. 

 

 

6. „Богоев консулт” ЕООД, ЕИК 175387957, с адрес: гр.София, ж.к. „Люлин”, бл.883, 

вх.Д, ет.2 
Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №3;  

- Ценова оферта – образец №4. 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. 

За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага обща цена в размер 

на 29 610,00 лева без ДДС и  35 532,00 лева с ДДС. 

 

 

7. „Институт за управление на програми и проекти” ООД, ЕИК 121311169, с адрес: 

гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” №11, ет.2 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   



- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №3;  

- Ценова оферта – образец №4. 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. 

За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага обща цена в размер 

на 38 500,00 лева без ДДС и  46 200,00 лева с ДДС. 

 

 

8. „Кима консулт” ЕООД , ЕИК 201425668, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил 

Априлов” №20, ет.4 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №3;  

- Ценова оферта – образец №4. 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. 

За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага обща цена в размер 

на 36 666,00 лева без ДДС и  43 999,20 лева с ДДС. 

 

 

9. „Мултиплекс инженеринг” ЕООД, ЕИК 121915340, с адрес: гр. София, ул. „Люти 

брод” №3, ет.1 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №3;  

- Ценова оферта – образец №4. 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. 

За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага обща цена в размер 

на 20 150,00 лева без ДДС и  24 180,00 лева с ДДС. 

 

 

10. „Тобо инвест” ЕООД, ЕИК 202288902, с адрес: гр.София, ул. „Нишава” №99 

Подадената офертата е в непрозрачен плик, съдържащ:   

- Документи за подбор 

- Техническо предложение - образец №3;  

- Ценова оферта – образец №4. 

След отваряне на офертата, комисията оповести предлаганата от участника цена за 

изпълнение на поръчката. 

За изпълнение на обществената поръчка, участникът предлага обща цена в размер 

на 23 751,00 лева без ДДС и  28 501,20 лева с ДДС. 

 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията,  и комисията взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №2 

Да продължи своята работа по обстойно разглеждане на представените документи 

и да извърши преценка за съответствието им с критериите за подбор на закрито 

заседание, което ще се проведе на 25.01.2016г. в 10:00 часа 



 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 
 

Комисията приключи първият етап от своята работа на 19.01.2016г. -11:15ч. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

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

защита на личните данни 

 

 


