
     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, 15.06.2017 година, комисия назначена със Заповед №ОА-293/15.06.2017 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-8 от 

23.05.2017г., с ID 9064604, с предмет: „Ремонт на сгради собственост на община 

Ботевград в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: 

„Основен  ремонт  на  покрив  на  ОУ "В. Левски" - 450 кв.м., гр. Ботевград”; Обособена 

позиция №2: „Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград“; Обособена позиция 

№3: „Реконструкция на  сграда -кухненски  блок в ДГ "Здравец", с. Трудовец”; 

Обособена позиция №4: „Реконструкция на Паметник Костница, с. Скравена”; 

Обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр. Ботевград”  и с 

оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

Н   А   З  Н  А Ч  А  В  А  М: 

 

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

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

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

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

строителство“ 

4. Иван Гуленов - Гл. специалист „Ниско строителство и техническа 

инфрастрктура“ 

 

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. 

 
В първоначално определения срок за получаване на оферти, а именно до 17:30ч. на 

08.06.2017г., са постъпили по-малко от три оферти по Обособени позиции №2, №3 и №4  и 

съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти беше удължен до 17:30ч. на 

14.06.2017г.  

 

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 осем 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 Николай Ангелов Наков, представител на един от 

участниците -  „Орка - С“ ООД.  

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

 №1. „Орка - С” ООД,  гр. София, ж.к. Красно село, бл.230, ет.11, ап.52 – вх.№С-8-

1/08.06.2017г. – 10:25ч. –  участва за обособени позиции №1, №2, №3, №4 и №5 

 №2. „СЛАВИ - СТРОЙ” ЕООД,  гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №8, 

сграда Б на ХТМУ– вх.№С-8-2/08.06.2017г. – 11:00ч. – участва за обособена позиция №1 

 №3. „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №2, вх.А, ет.3, 

ап.А1 – вх.№С-8-3/08.06.2017г. – 12:15ч. - участва за обособени позиции №1 и №5 

 №4. „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД, гр.Русе, ул. „Лисец“ №3, бл. Огражден, вх.В, ет.3, ап.5 

– вх.№С-8-4/08.06.2017г. – 13:30ч. - участва за обособени позиции №1 и №5 



  

 №5. „АЛТРЕМОНТ“ ООД, общ. Ботевград, с.Врачеш, ул. „Патриарх Евтимий“ 

№11 - вх.№С-8-5/08.06.2017г. – 13:45ч. - участва за обособени позиции №1, №2 и №5 

 №6. „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД, гр. Враца, ул. „Кр. Българията“ №13 А, ет. 2 - 

вх.№С-8-6/08.06.2017г. – 15:20ч. - участва за обособени позиции №1 и №5 

 №7. ЕТ „ЛОСТ – 90 - П – Пламен Любомиров“, гр. Луковит, ул. „Козлодуй“ №8 

- вх.№С-8-7/14.06.2017г. – 16:20ч. - участва за обособени позиции №2, №3 и №4 

 №8. „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №2, вх.А, ет.3, 

ап.А1 - вх.№С-8-8/14.06.2017г. – 16:55ч. - участва за обособени позиции №2, №3 и №4 

 

 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 обяви ценовите предложения 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………. /инж. Цветелин Цветков/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1. ……………………….. /Мария Христова/ 

 

2. ……………………….. /Таня Накова/ 

 

3. ……………………….. /инж. Стоил Атанасов/ 

 

4. ……………………..… /Иван Гуленов/ 

 

 

                   

1. „Орка - С” 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 цена за: 

► Обособена позиция №1: „Основен  ремонт  на  покрив  на  ОУ "В. Левски" - 450 

кв.м., гр. Ботевград”, участникът предлага обща стойност 26 467,50 лева /двадесет и шест 

хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и 50 стотинки/ без ДДС или 31 761,00лева 

/тридесет и една хиляди седемстотин шестдесет и един лева/ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград“, 

участникът предлага обща стойност 41 594,85 лева /четиридесет и една хиляди петстотин 

деветдесет и четири лева и 85 стотинки/ без ДДС или 49 913,82 лева /четиридесет и девет 

хиляди деветстотин и тринадесет лева и 82 стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №3: „Реконструкция на  сграда - кухненски  блок в ДГ 

"Здравец", с. Трудовец”, участникът предлага обща стойност 83 649,00 лева /осемдесет и 

три хиляди шестстотин четиридесет и девет лева/ без ДДС или 99 178,80 лева /деветдесет и 

девет хиляди сто седемдесет и осем лева и 80 стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №4: „Реконструкция на Паметник Костница, с. Скравена”, 

участникът предлага обща стойност 41 115,40 лева /четиридесет и една хиляди сто и 

петнадесет лева и 40 стотинки/ без ДДС или 49 338,48 лева /четиридесет и девет хиляди 

триста тридесет и осем лева и 48 стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр. 

Ботевград”, участникът предлага обща стойност 36 374,20 лева /тридесет и шест хиляди 

триста седемдесет и четири лева и 20 стотинки/ без ДДС или 43 649,04 лева /четиридесет и 

три хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и 4 стотинки/ с ДДС. 

 

 

 



  

2. „СЛАВИ - СТРОЙ” 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 №1: 

„Основен  ремонт  на  покрив  на  ОУ "В. Левски", участникът предлага обща стойност 

26 464,37лева /двадесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и 37 стотинки/ 

без ДДС или 31 757,24 лева /тридесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем лева и 24 

стотинки/ с ДДС. 

 

3. „ХИДРОИНЖЕКТ“ 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: „Основен  ремонт  на  покрив  на  ОУ "В. Левски" - 450кв.м., 

гр. Ботевград”, участникът предлага обща стойност 21 336,28 лева /двадесет и една хиляди 

триста тридесет и шест лева и 28 стотинки/ без ДДС или 25 603,54 лева /двадесет и пет 

хиляди шестстотин и три лева и 54 стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр. Ботевград”, 

участникът предлага обща стойност 31 731,31 лева /тридесет и една хиляди седемстотин 

тридесет и един лева и 31ст./ без ДДС или 38 077,57 лева /тридесет и осем хиляди седемдесет 

и седем лева и 57 ст./ с ДДС. 

 

4. „ЕВРО-БИЛД“ 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: „Основен  ремонт  на  покрив  на  ОУ "В. Левски" - 450 кв.м., 

гр. Ботевград”, участникът предлага обща стойност 26 539,66 лева /двадесет и шест 

хиляди петстотин тридесет и девет лева и 66 стотинки/ без ДДС или 31 847,59 лева /тридесет 

и една хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и 59 стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр.Ботевград”, 

участникът предлага обща стойност 36 558,65 лева /тридесет и шест хиляди петстотин 

петдесет и осем лева и 65 стотинки/ без ДДС или 43 870,38 лева /четиридесет и три хиляди 

осемстотин и седемдесет лева и 38 стотинки/ с ДДС. 

 

5. „АЛТРЕМОНТ“ 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 цена за:  

►Обособена позиция №1: „Основен  ремонт  на  покрив  на  ОУ "В. Левски" - 450 кв.м., 

гр. Ботевград”, участникът предлага обща стойност 25 666,66 лева /двадесет и пет хиляди 

шестстотин шестдесет и шест лева и 66 ст./ без ДДС или 30 799,99 лева /тридесет хиляди 

седемстотин деветдесет и девет лева и 99 ст./ с ДДС. 

► Обособена позиция №2: „Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград“, 

участникът предлага обща стойност 41 664,29 лева /четиридесет и една хиляди 

шестстотин шестдесет и четири лева и 29 стотинки/ без ДДС или 49 997,15 лева /четиридесет 

и девет хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и 15 стотинки/ с ДДС. 

►Обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр.Ботевград”, 

участникът предлага обща стойност 36 661,54 лева /тридесет и шест хиляди шестстотин 

шесдесет и един лева и 54 стотинки/ без ДДС или 43 993,85 лева /четиридесет и три хиляди 

деветстотин деветдесет и три лева и 85 стотинки/ с ДДС. 

 

 

 



  

6. „СВЕТЛИНА - П“ 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: „Основен  ремонт  на  покрив  на  ОУ "В. Левски" - 450 кв.м., 

гр. Ботевград”, участникът предлага обща стойност 26 442,17 лева /двадесет и шест 

хиляди четиристотин четиридесет и два лева и 17 стотинки/ без ДДС или 31 730,60 лева 

/тридесет и една хиляди седемстотин и тридесет лева и 60 стотинки/ с ДДС. 

►Обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр.Ботевград”, 

участникът предлага обща стойност 36 082,56 лева /тридесет и шест хиляди осемдесет и 

два лева и 56 стотинки/ без ДДС или 43 299,07 лева /четиридесет и три хиляди двеста 

деветдесет и девет лева и 7 стотинки/ с ДДС. 

 

7. ЕТ „ЛОСТ – 90 - П – Пламен Любомиров“ 

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 №2: „Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград“, 

участникът предлага обща стойност 40 891,31 лева /четиридесет хиляди осемстотин 

деветдесет и един лева и 31 стотинки/ без ДДС или 49 069,57 лева /четиридесет и девет 

хиляди шестдесет и девет лева и 57 стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №3: „Реконструкция на  сграда - кухненски  блок в ДГ 

"Здравец", с. Трудовец”, участникът предлага обща стойност 82 368,61 лева /осемдесет и 

две хиляди триста шестдесет и осем лева и 61 стотинки/ без ДДС или 98 842,33 лева 

/деветдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два лева и 33 стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №4: „Реконструкция на Паметник Костница, с. Скравена”, 

участникът предлага обща стойност 39 007,02 лева /тридесет и девет хиляди и седем лева 

и 0,02 лв. / без ДДС или 46 808,43 лева /четиридесет и шест хиляди осемстотин и осем лева 

и 43 ст./ с ДДС. 

 

8. „ХИДРОИНЖЕКТ“ 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 №2: „Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград“, 

участникът предлага обща стойност 39 875,92 лева /тридесет и девет хиляди осемстотин 

седемдесет и пет лева и 92 стотинки/ без ДДС или 47 851,10 лева /четиридесет и седем 

хиляди осемстотин петдесет и един лева и 10 стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №3: „Реконструкция на  сграда - кухненски  блок в ДГ 

"Здравец", с. Трудовец”, участникът предлага обща стойност 81 890,87 лева /осемдесет и 

една хиляди осемстотин и деветдесет лева и 87 стотинки/ без ДДС или 98 269,04 лева 

/деветдесет и осем хиляди двеста шестдесет и девет лева и 4 стотинки/ с ДДС. 

► Обособена позиция №4: „Реконструкция на Паметник Костница, с. Скравена”, 

участникът предлага обща стойност 39 086,80 лева /тридесет и девет хиляди осемдесет и 

шест лева и 80 стотинки/ без ДДС или 46 904,16 лева /четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и четири лева и 16 стотинки/ с ДДС. 

 

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

заседанието на комисията, предвид на което комисията взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №2 

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 21.06.2017г. в 10:00ч. 



  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.                     /П/              /Мария Христова/ 

 

2.                     /П/              /Таня Накова/ 

 

3.                     /П/              /инж. Стоил Атанасов/ 

 

4.                     /П/              /Иван Гуленов/ 

 

 

 

Комисията приключи своята работа на 15.06.2017г. в 11:00 ч.. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.                     /П/              /Мария Христова/ 

 

2.                     /П/              /Таня Накова/ 

 

3.                     /П/              /инж. Стоил Атанасов/ 

 

4.                     /П/              /Иван Гуленов/ 

 

 

 

 

 

 

 

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

защита на личните данни. 

 
 


