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            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, 10.07.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-534/10.07.2019г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-9/29.05.2019г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на 

инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор по проекти на Община 

Ботевград по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020“, в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катрин Михайлова – Пенчева – Юрисконсулт; 

2. Петко Петков – Гл. специалист „Контрол по строителството и опер. 

дейност, въвеждане в експл. и  паспортизация на строежи”; 

3. Катя Симеонова – Гл. експерт „Управление на проекти“ 

4. Мариета Димитрова – Гл. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“; 

5. инж. Митко Тодорин – Гл. експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“; 

6. Ева Нишева – Патева – Гл. експерт „Опазване на околната среда и 

отпадъците“; 

7. Ирена Драганова – Мл. експерт „Общинска собственост“; 

8. инж. Ирена Илиева – Гл. експерт НС и ТИ; 

9. инж. Васил Василев – ВИД Началник отдел „Териториално и 

селищно устросйтво“; 

10. Николай Николов – Началник отдел ПНО; 

 

 

Резервни членове:  

1. Таня Накова – Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“; 

2. Стефани Кръстева - Мл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

 

се събра в 10:00 часа в зала „Стамен Панчев“, ет. 2 в сградата на общинската 

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 са постъпили двадесет и пет оферти. Няма 

подадени оферти след изтичане на крайния срок.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в 

процедурата. 
 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

 1. „Ди Ви Консулт БГ“ ЕООД, с адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ № 29, вх. Г 

- с вх. №ОП-9-1-/05.07.2019г. 11:38 ч. – участва за обособена позиция №1,2,3,4,5,6; 

 2. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1750, 

ж.к. „Полигона“, бл.13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-9-2-1/05.07.2019г. 15:24 

ч. – участва за обособена позиция №1; 
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 3. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1750, 

ж.к. „Полигона“, бл.13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-9-3-(2)/05.07.2019г. 

15:25ч. - участва за обособена позиция №2; 

 4. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1750, 

ж.к. „Полигона“, бл.13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-9-4-3/05.07.2019г. 

15:26ч. - участва за обособена позиция №3; 

 5. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1750, 

ж.к. „Полигона“, бл.13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-9-5-4/05.07.2019г. 

15:27ч. - участва за обособена позиция №4; 

 6. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1750, 

ж.к. „Полигона“, бл.13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-9-6-5/05.07.2019г. 

15:28ч. - участва за обособена позиция №5; 

 7. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1750, 

ж.к. „Полигона“, бл.13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-9-7-6/05.07.2019г. 

15:29ч. - участва за обособена позиция №6; 

 8. ЕТ „НИКА-НИНА ХРИСТОВА“, с адрес: гр. Ловеч 5500, ул. „Цар 

Освободител“ № 30, ет. 1, ап. 3 - с вх. №ОП-9-8-1/08.07.2019г. 11:55ч. - участва за 

обособена позиция №1; 

 9. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 

14, ет. 3, офис 307 и 310 – с вх. №ОП-9-9-1/09.07.2019г. 09:14ч. - участва за обособена 

позиция №1; 

    10. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 

14, ет. 3, офис 307 и 310 – с вх. №ОП-9-10-2/09.07.2019г. 09:15ч. - участва за 

обособена позиция №2; 

    11. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 

14, ет. 3, офис 307 и 310 – с вх. №ОП-9-11-3/09.07.2019г. 09:16ч. - участва за 

обособена позиция №3; 

12. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 

14, ет. 3, офис 307 и 310 – с вх. №ОП-9-12-4/09.07.2019г. 09:17ч. - участва за 

обособена позиция №4 

13. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 

14, ет. 3, офис 307 и 310 – с вх. №ОП-9-13-5/09.07.2019г. 09:18ч. - участва за 

обособена позиция №5; 

14. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 

14, ет. 3, офис 307 и 310 – с вх. №ОП-9-14-6/09.07.2019г. 09:19ч. - участва за 

обособена позиция №6; 

15. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ с участници „АЛФА М-98“ ЕООД и 
„Рубикон инженеринг“АД, с адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Софроний Врачански“ №1, 

ет. 2 – с вх. №ОП-9-15-1/09.07.2019г. 10:30ч. - участва за обособена позиция №1; 

16. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ с участници „АЛФА М-98“ ЕООД и 
„Рубикон инженеринг“АД, с адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Софроний Врачански“ №1, 

ет. 2 – с вх. №ОП-9-16-2/09.07.2019г. 10:31ч. - участва за обособена позиция №2; 

17. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ с участници „АЛФА М-98“ ЕООД и 
„Рубикон инженеринг“АД, с адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Софроний Врачански“ №1, 

ет. 2 – с вх. №ОП-9-17-3/09.07.2019г. 10:32ч. - участва за обособена позиция №3; 

18. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ с участници „АЛФА М-98“ ЕООД и 
„Рубикон инженеринг“АД, с адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Софроний Врачански“ №1, 

ет. 2 – с вх. №ОП-9-18-4/09.07.2019г. 10:33ч. - участва за обособена позиция №4; 

19. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ с участници „АЛФА М-98“ ЕООД и 
„Рубикон инженеринг“АД, с адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Софроний Врачански“ №1, 

ет. 2 – с вх. №ОП-9-19-5/09.07.2019г. 10:34ч. - участва за обособена позиция №5; 

20. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ с участници „АЛФА М-98“ ЕООД и 
„Рубикон инженеринг“АД, с адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Софроний Врачански“ №1, 

ет. 2 – с вх. №ОП-9-20-6/09.07.2019г. 10:35ч. - участва за обособена позиция №6; 
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21. ДЗЗД „АГРОВОДИНВЕСТ – ДИАМАНТ БГ“, с адрес: гр. София 1618, бул. 

„Цар Борис III“ №136, ет. 10 – с вх. №ОП-9-21/09.07.2019г. 11:40ч. - участва за 

обособена позиция №1,2,3,4,5,6. Комисията установи, че запечатаната непрозрачна 

опаковка на офертата на участника не съдържа задължителен реквизит съгласно чл.47, 

ал.2, т.1 от ППЗОП, а именно наименованието на участника, включително участниците 

в обединението, когато е приложимо. Предвид обстоятелството, че върху опаковката е 

посочено, че участникът ДЗЗД „АГРОВОДИНВЕСТ – ДИАМАНТ БГ“ е 

неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), то в 

случая съгласно императивната разпоредба на чл.47, ал.2, т.1 от ППЗОП, 

задължително следва да се посочат и участниците в обединението. Поставеното 

императивно изискване има за цел членовете на комисията по чл.103 от ЗОП да могат 

обективно и съзнателно да декларират липсата на обстоятелства по чл.103, ал.2 от 

ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл.101, ал.7 от ЗОП, която ограничава възможността за 

промяна или допълване на офертата до изтичане на срока за подаване на заявленията 

за участие или офертите, който е изтекъл в 17:30ч. на 09.07.2019г., към момента на 

констатиране на порока не е налице правна възможност за промяна или допълване на 

офертата. Също така констатираното по чл.47, ал.2, т.1 от ППЗОП не попада сред 

правните хипотези по чл.48, ал.3 от ППЗОП, задължаващи длъжностните лица на 

възложителя да не приемат заявлението или офертата на участника. Предвид 

изложеното и факта, че поставеното изискване за посочване на участниците в 

обединението-участник върху опаковката е поставено и с утвърдената от възложителя 

документация за участие в процедурата (част IV. Представяне на офертата), за 

комисията не остава друга правна възможност освен да не отваря офертата на 

участника и да предложи на възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП да 

отстрани участник ДЗЗД „АГРОВОДИНВЕСТ – ДИАМАНТ БГ“ от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособени позиции №1,2,3,4,5,6 

22. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, с адрес: гр. София, кв. Витоша, п.к. 1700, ул. „Чавдар 

Мутафов“ №37, офис В2 – с вх. №ОП-9-22/09.07.2019г. 12:10ч. - участва за обособена 

позиция №1,2,3,4; 

23. „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, с адрес: гр. София 1700, р-н Лозенец, кв. Витоша, 

ул."Димитър Шишманов" №11 – с вх. №ОП-9-23/09.07.2019г. 14:30ч. - участва за 

обособена позиция №3,5; 

24. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с адрес: гр. София 1618, ул. „Вихрен“ №10 – с вх. 

№ОП-9-24-2/09.07.2019г. 15:40ч. - участва за обособена позиция №2; 

25. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с адрес: гр. София 1618, ул. „Вихрен“ №10 – с вх. 

№ОП-9-25-4/09.07.2019г. 15:42ч. - участва за обособена позиция №4; 

 

 След получаване на офертите и запознаване с Протокола с участниците,  

председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

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

тяхното постъпване и оповестяване тяхното съдържание.  

 

1. „Ди Ви Консулт БГ“ ООД с ЕИК  200308719 – за обособена позиция № 1,2,3,4,5,6 

         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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 
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2. „ТЕХНОСТРОЙ -ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 200907206 - за обособена 

позиция № 1 

 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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

3. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 200907206 - за обособена 

позиция №2 

 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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

4. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 200907206 - за обособена 

позиция №3 

 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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

5. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 200907206 - за обособена 

позиция №4 

 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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 
 

6. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 200907206 - за обособена 

позиция №5 

 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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

7. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 200907206 - за обособена 

позиция №6 

 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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

8. ЕТ „НИКА-НИНА ХРИСТОВА“ с ЕИК  041069982 - за обособена позиция №1 

 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 
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комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

9. „ЕКИП 123“ ЕООД с ЕИК 121854332 - за обособена позиция №1 

 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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

10. „ЕКИП 123“ ЕООД с ЕИК 121854332 - за обособена позиция №2 

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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

11. „ЕКИП 123“ ЕООД с ЕИК 121854332 - за обособена позиция №3 
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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

12. „ЕКИП 123“ ЕООД с ЕИК 121854332 - за обособена позиция №4 
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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

13. „ЕКИП 123“ ЕООД с ЕИК 121854332 - за обособена позиция №5 
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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

14. „ЕКИП 123“ ЕООД с ЕИК 121854332 - за обособена позиция №6 

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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

15. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №1 
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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 
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16. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №2 
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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

17. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №3 

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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

18. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №4 
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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

19. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №5 
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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

20. Обединение „АЛФА М-РУБИКОН“ - за обособена позиция №6 
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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

21. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД с ЕИК 114688344 - за обособена позиция №1,2,3,4 
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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

22. „ИКАР КОНСУЛТ“ АД с ЕИК 131192254 - за обособена позиция №3 и №5 

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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

23. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД с ЕИК 040463255 - за обособена позиция №2 

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 
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комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

24. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД с ЕИК 040463255 - за обособена позиция №4 

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“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

 

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

в 15:30ч. на 10.07.2019г. 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 04.11.2019г. в 10:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.    /П/  /Катрин Михайлова/ 

 

2.    /П/  /Петко Петков/ 

 

3.    /П/  /Катя Симеонова/ 

4.    /П/  /Мариета Димитрова/ 

  

5.    /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

           6.  /П/  /Ева Нишева/ 

 

 7.  /П/  /Ирена Драганова/ 

  

 8.  /П/  /инж. Ирена Илиева/ 

 

9.  /П/  /инж. Васил Василев/ 

10.  /П/  /Николай Николов/ 

 

 

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП. 


