
      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-56/19.01.2016 

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 – 

2/07.01.2016г. за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „А” от ЗОП 

с предмет: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради 

от жилищна, образователната и културна инфраструктура на територията на 

гр. Ботевград, 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 11:30 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: „Обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради от жилищна, образователната и 

културна инфраструктура на територията на гр. Ботевград, 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 присъстваха: 

- Илиан Виделов – упълномощен представител на участник «Енерджи Уей» ООД 

- Нейко Неков – представляващ участник «Некотерм» ООД 

- Стефан Виделов – друго лице при спазване на установения режим за достъп до 

сградата, в която се извършва отварянето. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

1. „Ефект 1” ЕООД, гр.София  – вх.№ОПП-2-1/14.01.2016г.– 14:25ч. 

2. „Диамант БГ” ЕООД, гр. София – вх.№ОПП-2-2/15.01.2016г. – 09:25ч. 

3. ДЗЗД „Билдконсулт-Билдконтрол ЕЕ”, гр. Русе  – вх.№ОПП-2-3/18.01.2016г. – 

09:00ч. 

4. „Архонт” ЕООД, гр. София – вх.№ОПП-2-4/18.01.2016г. – 09:10ч. 

5. „Технострой-Инвестконсулт” ЕООД, гр. София   - вх.№ОПП-2-5/18.01.2016г – 

09:15ч. 

6. „Климакомерс” ООД, гр.София – вх.№ОПП-2-6/18.01.2016г. – 12:10ч. 

7. „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр.Стара Загора – 

вх.№ОПП-2-7/18.01.2016г.- 12:20ч. 



8. „Некотерм” ООД, гр. София – вх.№ОПП-2-8/18.01.2016г. – 16:00ч. 

9. „Енерджи Уей” ООД, гр. София – вх.№ОПП-2-9/18.01.2016г. – 16:15ч. 

10.  „Енерджидизайн” ЕООД, гр.София – вх.№ОПП-2-10/18.01.2016г.-17:15ч. 

 

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. „Ефект 1” ЕООД, ЕИК 202087881, 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 25 000,00 лева без ДДС и 30 000,00 лева с ДДС. 

Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник да 

подпише съдържанието на Техническото и Ценово предложение на участника.  

 

2. „Диамант БГ” ЕООД, ЕИК 200754059, с адрес: гр.София, ул. „Бузлуджа” 55 

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 42 123,82 лева без ДДС и 50 548,58 лева с ДДС. 

Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник да 

подпише съдържанието на Техническото и Ценово предложение на участника.  

 

3. ДЗЗД „Билдконсулт-Билдконтрол ЕЕ”, ЕИК 176688123, с адрес: гр.Русе, ул. 

„Епископ Босилков” №16 

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 26 020,00 лева без ДДС и 31 224,00 лева с ДДС. 

Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник да 

подпише съдържанието на Техническото и Ценово предложение на участника.  

 

4. «Архонт” ЕООД , ЕИК 131544346, с адрес: гр.София, ул. „Акад. Борис 

Стефанов” №20, вх.Б, 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 19 100,00 лева без ДДС и 22 920,00 лева с ДДС. 

Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник да 

подпише съдържанието на Техническото и Ценово предложение на участника.  

 

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. 

Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник да 

подпише съдържанието на Техническото и Ценово предложение на участника.  

 

6. „Климакомерс” ООД, ЕИК 836151834, с адрес: гр.София, ул. „Ястребец” 20, 

вх.В, ап.В1 
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 39 026,48 лева без ДДС и  46 831,78 лева с ДДС. 

Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник да 

подпише съдържанието на Техническото и Ценово предложение на участника.  

 

7. „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, ЕИК 123618423, 

с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Индустриална” №2, 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 14 619,00 лева без ДДС и  17 542,80 лева с ДДС. 

Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник да 

подпише съдържанието на Техническото и Ценово предложение на участника.  

 

8. „Некотерм” ООД, ЕИК 825371195, с адрес: гр. София, бул. „Симеоновско 

шосе” 99А 

Подадената офертата е в непрозрачен плик. След като пристъпи към отваряне на 

същата, комисията установи, че пликът на участника е не добре залепен. 

Представляващият участника не възрази по целостта на плика, също така и присъстващият 

упълномощен представител на участник  „Енерджи Уей” ООД. Комисията покани 

представляващия участник „Некотерм” ООД и упълномощеният представител на 

„Енерджи Уей” ООД да подпишат плика с офертата на участника, след което оповести 

документите, които той съдържа, а именно: 

- 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 15 000,00 лева без ДДС и  18 000,00 лева с ДДС. 

Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник да 

подпише съдържанието на Техническото и Ценово предложение на участника.  

 

9. „Енерджи Уей” ООД, ЕИК 202657267, с адрес: гр. София, кв. Витоша, ул. 

„Емануил Попдимитров” №8 

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 53 274,25 лева без ДДС и  63 929,10 лева с ДДС. 

Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник да 

подпише съдържанието на Техническото и Ценово предложение на участника.  

 

10. „Енерджидизайн” ЕООД, ЕИК 203069879, с адрес: гр.София, ул. „Акад. 

Стефан Младенов” №50, вх.Б, ет.2 ап.7 

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 18 336,25 лева без ДДС и  22 003,50 лева с ДДС. 

Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник да 

подпише съдържанието на Техническото и Ценово предложение на участника.  

 

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 26.01.2016г. 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. -12:30ч. 

 

 

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 

 


