ПРОТОКОЛ№1
за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на основание: чл. 192, ал. 4 от
ЗОП и чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
Днес, 14.05.2019 г. от 11:00 ч в сградата на общинска администрация
Ихтиман, гр.Ихтиман, ул.“Цар Освободител“ 123, IV етаж, се проведе заседание на
Комисия назначена със Заповед № 588/14.05.2019 г. на Кмета на Община Ихтиман, за
разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по
чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТАДИОН „ХРИСТО
БОТЕВ“ ГР. ИХТИМАН”, обявена с обява № 511 / 02.05.2019 г. на Кмета на Община
Ихтиман. Комисията е определена с цитираната Заповед и е със следния състав:
Председател: инж.Тони Кацаров – зам. кмет
Членове:
1. Иво Тодоров - адвокат;
2. Петър Добрев – гл. инженер;
Резервни членове:
1. Цветелина Николова - Хаджийска – гл. специалист
2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
Председателят откри заседанието. Констатира, че комисията е в пълен състав.
На откритото заседание на Комисията не присъстват представители на
участниците.
При започване на работата си комисията се запозна със следните обстоятелства:
 На 02.05.2019 г, Възложителят е публикувал в Агенцията за обществени
поръчки /АОП/ и в профила на купувача на Община Ихтиман обява № 511/
02.05.2019 г., за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност,
съгласно праговете, определени в чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, с предмет
“ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТАДИОН „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ИХТИМАН”.
В определения краен срок за подаване на оферти 13.05.2019 г. 17:00 ч. са
постъпили три оферти. Спазвайки процедурата и разпоредбите на чл.188,
ал.2 от ЗОП, Възложителят не е удължавал крайния срок за подаване на
оферти поради наличието на минималния брой подадени оферти.
Запечатаните пликове с офертите за участие в процедурата бяха предадени на
комисията с Протокол № 12. За участие в обществената поръчка са постъпили
следните оферти:

стр. 1 / 5

№ Входящ №
1
2
3

70.00-106
70.00-107
70.00-108

Дата

Час

Участник

13.05.2019 15:37 „Деал-инженеринг“ ООД
13.05.2019 15:54 „Джъмпер“ ЕООД
13.05.2019 15:55 „Дарива Груп” ЕООД

След запознаването с входящия регистър на офертите, всеки един от членовете
на Комисията подписа декларация в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от
ЗОП.
След извършване на гореописаните действия и направени уточнения, относно
редовността на офертата, а именно: представени в срок, в запечатан непрозрачен плик и
с ненарушена цялост, Комисията пристъпи към работа и отвори офертите по реда на
постъпване, както следва:
Вх. № 70.00-106/13.05.2019 г , 15:37 часа „Деал-инженеринг“ ООД
Комисията провери за наличието на запечатан непрозрачен плик и с ненарушена
цялост. На основание чл.97, ал.3 от правилника за прилагане на ЗОП, комисията обяви
ценовото предложение на участника:
Предложена обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка:
78 991,83 лв без ДДС.
Вх. № 70.00-107/13.05.2019 г , 15:54 часа „Джъмпер“ ЕООД
Комисията провери за наличието на запечатан непрозрачен плик и с ненарушена
цялост. На основание чл.97, ал.3 от правилника за прилагане на ЗОП, комисията обяви
ценовото предложение на участника:
Предложена обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка:
78 998,94 лв без ДДС.
Вх. № 70.00-108/13.05.2019 г , 15:55 часа „Дарива Груп” ЕООД
Комисията провери за наличието на запечатан непрозрачен плик и с ненарушена
цялост. На основание чл.97, ал.3 от правилника за прилагане на ЗОП, комисията обяви
ценовото предложение на участника:
Предложена обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка:
78 998,36 лв без ДДС.
След извършване на горепосочените действия, публичната част от работата на
комисията приключи в 11:25 часа на 14.05.2019 г.
Комисията в непроменен състав продължи своята работа в закрито заседание
проведено на 17.05.2019 г. в 10:00 часа в сградата на общинска администрация
Ихтиман, гр.Ихтиман, ул.“Цар Освободител“ 123, IV етаж с цел разглеждане на
документите в офертите за тяхната пълнота и съответствие с критериите за подбор,
поставени от Възложителя в документацията за участие.
В съответствие и в изпълнение на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията разгледа
документите по чл. 97, ал. 5 и 6 от ППЗОП /изм./ и извърши проверка за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя в настоящата обществена поръчка на участниците по реда на тяхното
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постъпване, както следва:
Вх. № 70.00-106/13.05.2019 г , 15:37 часа „Деал-инженеринг“ ООД
Комисията констатира, че участникът „Деал-инженеринг” ООД е представил
всички необходими документи и отговаря на изискванитя за допустимост поради
следните мотиви:
Представени са:
 Списък с представените документи – Образец № 1
 Информация за участника – Образец № 2
 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикцията с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици – Образец № 5
 Декларация относно обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Образец № 6
 Декларация за съгласие за обработка на лични данни – Образец № 8
 Техническо предложение – Образец № 10 с приложен Линеен календарен
график
 Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 11
 Ценово предложение – Образец № 12 с приложена:
Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 12.1
Съгласно годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност
участникът е удостоверил чрез предоставяне на декларация за доказване на
съответствието с критериите за подбор – Образец № 9.
Съгласно икономическото и финансово състояние, както и за техническите и
професионални способности участникът е декларирал обстоятелството в декларация
образец № 9.
Представеното ценово предложение е в рамките на максимално предвидения
финансов ресурс и същото отговаря на изискванията на Възложителя.
За ценовото предложение на участника е направена проверка съгласно чл.72,
ал.1 от ЗОП и е установено, че предложената цена не е с 20% по-благоприятна от
средната стойност на предложените цени на останалите участници.
Вх. № 70.00-107/13.05.2019 г , 15:54 часа „Джъмпер“ ЕООД
След като разгледа представените документи в офертата на участника и се
запозна с тяхното съдържание, Комисията констатира следните несъответствия за
подбор в обхват и съдържание, в съответствие с изискванията на Възложителя,
посочени в Обявата, а именно:
 В Декларация за доказване на съответствието с критериите за подбор – Образец
№ 9 липсва информация относно поставените критерии за подбор: годност
/правоспособност/ за упражняване на професионална дейност, икономическото
и финансово състояние и техническите и професионални способности.

стр. 3 / 5

Представеното ценово предложение е в рамките на максимално предвидения
финансов ресурс и същото отговаря на изискванията на Възложителя.
За ценовото предложение на участника е направена проверка съгласно чл.72,
ал.1 от ЗОП и е установено, че предложената цена не е с 20% по-благоприятна от
средната стойност на предложените цени на останалите участници.
С оглед изложеното, участникът следва да представи:
1. Надлежно попълнена Декларация за доказване на съответствието с
критериите за подбор – Образец № 9.

Вх. № 70.00-108/13.05.2019 г , 15:55 часа „Дарива Груп” ЕООД
След като разгледа представените документи в офертата на участника и се
запозна с тяхното съдържание, Комисията констатира следните несъответствия за
подбор в обхват и съдържание, в съответствие с изискванията на Възложителя,
посочени в Обявата, а именно:
 В Декларация за доказване на съответствието с критериите за подбор – Образец
№ 9 липсва информация относно поставените критерии за подбор: годност
/правоспособност/ за упражняване на професионална дейност, икономическото
и финансово състояние и техническите и професионални способности.
Представеното ценово предложение е в рамките на максимално предвидения
финансов ресурс и същото отговаря на изискванията на Възложителя.
За ценовото предложение на участника е направена проверка съгласно чл.72,
ал.1 от ЗОП и е установено, че предложената цена не е с 20% по-благоприятна от
средната стойност на предложените цени на останалите участници.
С оглед изложеното, участникът следва да представи:
1. Надлежно попълнена Декларация за доказване на съответствието с
критериите за подбор – Образец № 9.
Съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП в срок 3 работни дни от получаването
на протокола кандидатите и участниците, по отношение на които е
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят
на комисията други документи, които съдържат променена и/или допълнителна
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
офертите или заявленията за участие.
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Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен
плик, с надпис “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТАДИОН „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.
ИХТИМАН” и изписано наименованието на участника, съгласно указанията за
обществената поръчка.
Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на
Общинска администрация – Ихтиман, гр. Ихтиман, п.к.2050, ул. „Цар Освободител“
№123.
Участниците, могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или
куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и се съобразят с крайния срок за
постъпване на документите при Възложителя.
Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на
настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините,
посочени в ЗОП, както и да организира публикуването на протокола в „Профила на
купувача”.
Комисията приключи своята работа в закрито заседание в 11:30 часа на
17.05.2019г.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр,
като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички
решения са взети с единодушие от членовете на комисията.
КОМИСИЯ:
Председател:

...............П*...................
/инж. Тони Кацаров/

Членове: 1. ...............П*........................
/Иво Тодоров/

2. ..................П*........................
/инж.Петър Добрев/

* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.
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