
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, 26.06.2020 година, комисия назначена със Заповед № ОА-491/26.06.2020 година на 

зам.-кмета на община Ботевград, упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2020 год., 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-10 от 12.06.2020 г., с ID 9099615, с предмет: „Ремонт на 

тротоар по ул. „Зелинград“ в участък между ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан 

Аспарух“, гр. Ботевград“, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Румен Христов - Зам.-кмет на община Ботевград; 

         ЧЛЕНОВЕ:                    

1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

2. Таня Накова – гл. експерт ОП, Т и К; 

3. инж. Гергана Гетова – мл. експерт НС и ТИ; 

4. Анелия Миладинова – сл. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“; 

Резервни членове: 

  1. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

1. Стефани Кръстева – ст. експерт ОП, Т и К, 

 

се събра в 14:00 часа в зала „Христо Ботев“ - партер в сградата на Общинска 

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 обявения срок за получаване на оферти, а именно до 17:30 часа на 

22.06.2020г. са постъпили по-малко от три оферти, поради което съгласно чл. 188, ал.2 от ЗОП 

срокът за получаване на оферти беше удължен до 17:30 часа на 25.06.2020г. 

Председателят на комисията подписа протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и обяви, че до 

17:30 ч. на 25.06.2020 г. е постъпила само една оферта от „ДАВИД 2015“ ЕООД, с адрес за 

кореспонденция: гр. Ботевград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №49А, с вх. №С-10-1/22.06.2020 

г. – 11:00 ч. 

 Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок.  

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.   

 

 След получаване на офертата 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 подадената оферта и да обяви 

ценовото предложение. 

 

Подадената оферта от участник „ДАВИД 2015“ ЕООД, с ЕИК 203736454 е в запечатана, 

непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. След отваряне на офертата, комисията обяви 

предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена за изпълнение 

в размер на 62 250,96 лева без ДДС или 74 701,15 лева с ДДС. 

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

подписаха техническото предложение на участника.  



  

 

С оглед на гореописаното и извършените действия на 26.06.2020г. в 14:30ч. приключи 

публичната част от заседанието на комисията, предвид на което същата взе решение да 

продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на представените 

документи за съответствието им с изискванията на Възложителя и класиране на офертата на 

30.06.2020г. в 10:00ч. 

 

 

 

 
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.  /П/  /Николай Николов/ 

 

                                2.  /П/  /Таня Накова/ 

  

                                3.  /П/  /инж. Гергана Гетова/ 

 

                                4.  /П/  /Анелия Миладинова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


