
О Б Щ И Н А   И Х Т И М А Н 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 3 
 

 

основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона                                                                          

за обществените поръчки /ППЗОП/ 

 

 

         Днес, 14.12.2018 г., в 10:00 часа в заседателната зала на Община Ихтиман, находяща се 

в административната сграда на Общината на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител”                 

№ 123, етаж ІV, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед                                   

№ 1643/06.12.2018 г. на инж. Тони Кацаров - Зам. Кмет на Община Ихтиман /съгласно 

Заповед № 1568/27.11.2018 г./ на Кмета на Община Ихтиман, за преглед, оценка и класиране 

на офертите, депозирани за участие в процедура Публично състезание при реда и условията 

на Глава 25та от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:  “Зимно поддържане – 

снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община 

Ихтиман през 2019 г.” открита с Решение № 1502 / 14.11.2018 г. на Кмета на Община 

Ихтиман. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед, заседава в следния състав: 

 

Председател:  1. Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

Членове:  

2.   Даниел Грънчаров  –  юрисконсулт на Община Ихтиман 

3.   Маринела Иванова – старши счетоводител 

и резерви: 

 4.   инж. Петър Добрев – гл. инженер на Община Ихтиман 

5. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист в Община Ихтиман 

 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, изр. 

второ, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, не присъстват представители на Участниците 

и/или упълномощени от тях лица. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираните норми на ППЗОП 

предоставят правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 

по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатите Участници в процедурата, също не присъстват на днешното 

заседание на Комисията. 

 

I. След установяване на гореописаните факти, Председателят на Комисията, след 

предоставен толеранс от 10 мин. за евентуално закъснели представители на Участника 

и/или средствата за масово осведомяване, откри заседанието в 10:10 часа, припомняйки на 

членовете на Комисията следните обстоятелства:  

 

1. Констатациите на настоящия помощен орган, отразени в Протокол № 1 от 

07.12.2018 г. и Протокол № 2 от 11.12.2018 г., относими към съответствието на 

Участниците, спрямо одобрените от Възложителя в Обявлението за обществена поръчка 

условия към личното състояние и минималните изисквания технически и професионални 

способности, съответно и аналогично обективирани и в относимите текстове от 



2 

 

Документацията за участие в процедурата, като изтъкна мотивите на Комисията, 

обосновали решенията ѝ по отношение допустимостта на единствения Участник, съобразно 

покриването от негова страна на одобрените и влезли в сила критерии за подбор и 

допустимост. 

 

************************************************************************ 

 

II. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към 

отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на единственият Участници 

подал оферта, в резултат на което установи следното: 

 

II.1. Предлагани ценови параметри от „ЯГУАР 02” ЕООД: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, 

Комисията установи, че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно 

условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 

1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. 

№ 4)  

 Председателят на Комисията оповести предлаганата от „ЯГУАР 02“ ЕООД 

обща стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането, 

чийто размер е: 

 -  99,00 лв. (деветдест и девет лева), без вкл. ДДС, 

 формирана от следните стойности, предлагани от Участника за изпълнение на 

отделните дейности, а именно: 

(1) Цена за изпълнение на Снегопочистване на пътното платно – 44,25 лв. 

(четиридесет и четири лева и двадесет и пет стотинки), без вкл. ДДС; 

(2) Цена за Опесъчаване на пътното платно – 54,75 лв. (петдесет и четири лева и 

седемдесет и пет стотинки), без вкл. ДДС; 

          

След оповестяване на ценовото предложение приключи публичната част от заседанието 

на Комисията и последната продължи работата си в закрито заседание. 

Комисията установи, че ценовото предложение отговаря на предварително обявените 

условия на Възложителя. 

Съобразно избрания критерий за възлагане на обществената поръчка – „най-ниска 

цена” Комисията пристъпи към класиране на участника на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, 

както следва:  

На първо място:  „Ягуар 02” ЕООД с обща предложена цена 99.00 лв. (деветдесет и 

девет лева)  без ДДС за 1 км. по цялата широчина на пътното платно, формираща се от 

сбора на единичните цени без ДДС по дейностите снегопочистване и опесъчаване. 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на 

обществената поръчка с класирания на първо място участник  - „Ягуар 02” ЕООД. 

       Настоящият протокол, съставен на 14.12.2018 година, заедно с цялата документация и 

единствената постъпила оферта се предават на възложителя за утвърждаване и предприемане 

на необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба. 
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КОМИСИЯ: 

 

          Председател:  1. Иво Тодоров  –  ……………П*……………… 

  

          Членове:  

                      2. Даниел Грънчаров  –  …………П*………………... 

 

 

           3.   Маринела Иванова – …………П*……………….   

 

 

 

                                                                           Възложител:………П*………………..… 
 

 

 

Дата на получаване:…14.12.2018………….  Калоян Ангелов Илиев - Кмет 

 

 

Утвърдил:………П*…………………….. 

Калоян Ангелов Илиев - Кмет 

 

………14.12.2018………………………. 

дата на утвърждаване 

 

 

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

. 

 

 

 


