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ОДОБРЯВАМ: …………..П*…………….. 

Калоян Илиев 

Кмет на Община Ихтиман 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

По чл.98, ал.1, т.1 ППЗОП 

 

 

 

 

  Днес, 26.07.2019 г. в 10:00 часа в гр. Ихтиман, в заседателна зала в сградата на 

Община Ихтиман, комисия в състав:  

 

Председател: инж. Тони Кацаров  

Членове: 
1.   Даниел Грънчаров - юрисконсулт; 

2.   инж. Петър Добрев – гл. инженер 

 

в изпълнение Заповед № 1020/24.07.2019 година на кмета на  Община Ихтиман за 

разглеждане на офертите, получени при проведени пазарни консултации по реда на чл.44 

във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни 

работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0085 „Реконструкция и рехабилитация на 

уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, както и на основание чл.98, ал.1, т.1 

от ППЗОП, се събра за разглеждане на постъпилите оферти в пазарните консултации. 

 Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни 

решения.  

Офертите бяха предадени на председателя на комисията от служител на общината. 

Председателят запозна членовете на комисията с офертите и тяхното съдържание, а 

именно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисията установи, че всички оферти са представени в срок и съдържат всички 

изискуеми реквизити и елементи от Възложителя, след което пристъпи към работа и отвори 

№ по 

ред 

Наименование на участника Вх.№ на опаковката, 

дата и час на 

получаване 

1. 

„ВИА ИНТЕЛЕГО” ООД 

70.00-162/24.07.2019; 

получена на 24.07.19 г. 

в 13.45 ч. 

2. 

„ЕКОДИН” ЕООД 

70.00-163/24.07.2019; 

получена на 24.07.19 г., 

в 13.47 ч. 

3.  

„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД 

70.00-164/24.07.2019; 

получена на 24.07.19 г., 

в 13.48 ч. 
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опаковките, съдържащи офертите на всеки един от участниците, по реда на тяхното 

постъпване: 

1. Оферта от „ВИА ИНТЕЛЕГО” ООД: 

Офертата съдържа предложение, а именно: 

- Срок на валидност; 

- Ценово предложение за дейността с приложени КСС към нея: 

А) Извършване на строително – монтажни работи: 1 068 915.80 (словом: един милион 

шестдесет и осем хиляди деветстотин и петнадесет лева и осемдесет стотинки) лева без 

ДДС; 

 

 

2. Оферта от „ЕКОДИН” ЕООД: 

Офертата съдържа предложение, а именно: 

- Срок на валидност; 

- Ценово предложение за дейността с приложени КСС към нея: 

А) Извършване на строително – монтажни работи: 1 050 949.25 (словом: един милион 

петдесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) лева без 

ДДС; 

 

 

3. Оферта от „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД: 

Офертата съдържа предложение, а именно: 

- Срок на валидност; 

- Ценово предложение за дейността с приложени КСС към нея: 

А) Извършване на строително – монтажни работи: 1 073 019.18 (словом: един милион 

седемдесет и три хиляди деветнадесет лева и осемнадесет стотинки) лева без ДДС; 

 

 

Комисията не констатира липсващи документи и/или несъответствия, съгласно 

обявеното запитване за оферта. Комисията пристъпи към оценка на представените оферти 

по критерия „най-ниска цена”.  

Предвид поставения критерий и след разглеждане на постъпилите оферти комисията 

взе единодушно следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 I. Комисията класира представените оферти по следния ред: 

На 1-во място Оферта № 2 вх. № 70.00-163/24.07.2019 г., постъпила в 13.47 часа на 

24.07.2019 г. от „ЕКОДИН” ЕООД с предложена цена, както следва: 

А) Извършване на строително – монтажни работи: 1 050 949.25 (словом: един милион 

петдесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) лева без 

ДДС; 

 

 

На 2-ро място Оферта № 1 вх. № 70.00-162/24.07.2019 г., постъпила в 13.45 часа на 

24.07.2019 г. от „ВИА ИНТЕЛЕГО” ООД с предложена цена, както следва: 

А) Извършване на строително – монтажни работи: 1 068 915.80 (словом: един милион 

шестдесет и осем хиляди деветстотин и петнадесет лева и осемдесет стотинки) лева без 

ДДС; 
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На 3–то място Оферта № 3 вх. № 70.00-164, постъпила в 13.48 часа на 24.07.2019 г. от 

„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД с предложена цена, както следва: 

А) Извършване на строително – монтажни работи: 1 073 019.18 (словом: един милион 

седемдесет и три хиляди деветнадесет лева и осемнадесет стотинки) лева без ДДС; 

 

II. Комисията предлага на Възложителя - Кмета на Община Ихтиман при 

определяне прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Избор на 

изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № 

BG06RDNP001-7.001-0085 „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. 

Ихтиман, община Ихтиман“ да вземе предвид направената пазарна консултация с 

икономически оператори в сферата на строителството, като класираният на 1 (първо) място 

е предложил най-ниската цена, както следва: 

 

А) Извършване на строително – монтажни работи: 1 050 949.25 (словом: един милион 

петдесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) лева без 

ДДС; 

 

 

Докладът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, на 

26.07.2019 г. в 11:00 ч., както следва:   

      

Председател:  

Инж. Тони Кацаров: ...........П*.........................  

 

Членове: 
1. Даниел Грънчаров: ...............П*................. 

 

2. Инж. Петър Добрев: ............П*.................. 

 

 

* Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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