
О Б Щ И Н А   И Х Т И М А Н 
 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени Републиканска, Областна 

и Общинска транспортни схеми“ 
 

 

ДО 

Г- Н КАЛОЯН ИЛИЕВ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 

Д О К Л А Д 

 
 

На Комисията, назначена със Заповед № 1265/20.09.2018 г. на Кмета на Общината, за 

преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни 

линии от утвърдени Републиканска, Областна и Общинска транспортни схеми“, 

открита с Решение № 1052 от 15.08.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман и заседавала в 

следния състав: 

 

Председател:  1. Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

Членове:  

2.   Даниела Митева – зам. кмет на Община Ихтиман 

                          3.   Звезделина Лазарова – специалист 

 

На основание чл. 106, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, с настоящия Доклад, 

представяме на вниманието Ви следната информация:  

Комисията, назначена със Заповед № 1265/20.09.2018 г. и заседавала в основния си 

състав с гореизброените редовни членове, приключи работата си, изпълнявайки 

възложената ѝ задача да проведе обявената с Ваше Решение № 1052 от 15.08.2018 г. 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на 

пътници по автобусни линии от утвърдени Републиканска, Областна и Общинска 

транспортни схеми“, като разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в 

процедурата, стриктно спазвайки разпоредбите на Закона за обществените поръчки, 

Правилника за прилагането му и утвърдената от Вас, в качеството Ви на 

Възложител Документация за провеждане на процедурата. 

Работата на Комисията е отразена в съставените от нея Протокол № 1 от 20.09.2018 

г., Протокол № 2 от 26.09.2018 г. и Протокол № 3 от 04.10.2018 г., които са неразделна част 

от настоящия Доклад. В съдържанието на визираните протоколи, Комисията подробно и 

детайлно е отразила установените при работата ѝ факти и обстоятелства, констатациите и 

приетите от нея Решения във връзка с допустимостта, съответствието, оценката и 

класирането на офертите подадени в процедурата, изразяващи се в следното: 

I. Комисията проведе първото, открито (публично) по характера си заседание за 

отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата на 20.09.2018 г. от 11:00 ч., в 

заседателната зала на Община Ихтиман, находяща се в административната сграда на 

Общината на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, етаж ІV. 

При спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в 10:45 часа, служител в 

деловодството в Община Ихтиман предаде с протокол на Председателя на Комисията 

запечатаната опаковка с единствената оферта, депозирана за участие в процедурата 
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В рамките на публично оповестения в Обявението за поръчка краен срок – 17:00 ч. 

на 19.09.2018 г., в Деловодството на Общината, за участие в процедурата е подадена една 

оферта. 

Офертата е подадена в срок. Съобразно съставения входящ регистър на офертите, 

същата е заведена в деловодната система, както следва:  

 

№ УЧАСТНИК Вх. №, дата и час 

1. 
„ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД  

гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ № 17 

Вх. № 70.00-205 от 19.09.2018 

г., подадена в 14:26 ч. 

 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП, не присъства/т представител/и на Участника, депозирал офертата и/или 

упълномощено/и от него лице/а. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по 

отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не 

присъстват/не изпращат представители на днешното заседание на Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 10 мин. за евентуално 

закъснели представители на Участника и/или средствата за масово осведомяване, откри 

заседанието в 11:10 часа, запознавайки членовете на настоящия помощен орган със 

съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на 

офертите, съобщавайки им името (фирменото наименование) на единственият Участник, 

депозирал оферта за участие в процедурата. 

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър 

на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на 

конфликт на интереси с Участника, както и за спазване на задълженията, вменени с нормите 

на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, 

във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

След като констатира, че подадената за участие в процедурата оферта е представена 

преди изтичането на обявения краен срок (17:00 ч. на 19.09.2018 г.) и е в запечатана, 

непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, Комисията пристъпи към работа и отвори 

опаковката, съдържаща офертата на Участника, спазвайки следната процедурна 

последователност: 

А) Първото извършено от Комисията действие след отварянето на външната опаковка, 

съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната комплектуваност и наличието на 

изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

След като констатира, че представената от „Юнион Ивкони“ ООД оферта е подредена 

по указания от Възложителя начин (основан на разпоредбите на ППЗОП) и ценовото му 

предложение е в отделен плик, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 

39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3, предл. 

първо от ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието 

на опаковката с офертата на Участника. 

Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на 

процедурата, законодателно скрепена в чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, тримата членове на 

Комисията подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което 

и Техническото предложение, съдържащо се в офертата бе подписано от тях в цялост. 

След извършване на гореописаните действия, в 11:35 ч. приключи публичната част от 

работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието. 

II. В последващи свои закрити заседания, Комисията извърши преглед на 

съдържащите се в офертата документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 67, 

ал. 1 от ЗОП, с цел установяване наличието на съответствие на Участника с изискванията 
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към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в Обявлението 

за поръчка и Документацията за участие. 

В резултат от тези си действия, документирани от нея в съставения Протокол № 1 

(носещ начална дата 20.09.2018 г. и приключен на 25.09.2018 г.), Комисията установи, че в 

представената от „Юнион Ивкони“ ООД оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на 

възлагане с настоящата обществена поръчка, няма липсващи документи и/или 

несъответствия с поставените от Възложителя условия за допустимост, или други негови 

изисквания за участие в процедурата. 

С оглед установеното, Комисията прие, че „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД отговаря на 

одобрените от Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за 

целите на настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи 

икономическото и финансовото състояние, както и техническите и професионални 

способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което допусна 

офертата му за разглеждане по същество, на направеното от него Предложение за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

III. На проведено на 26.09.2018 г. свое заседание, Комисията, в качеството си на Ваш 

помощен орган, в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП извърши преглед и експертен 

анализ на Техническото предложение на Участника, като в резултат от направения преглед 

и анализ на съдържанието му, Комисията обоснова заключение, че представеното от 

„Юнион Ивкони“ ООД Техническо предложение отговаря на изискванията на 

Възложителя и следва да бъде допуснато до  класиране. 

ІV. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на 04.10.2018 г. от 11:00 ч., Комисията 

проведе открито заседание по отваряне на ценовото предложение на допуснатия Участник, 

чието Техническо предложение беше прегледано, обсъдено и преценено като относимо и 

съответстващо на изискванията на Възложителя.  

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 присъства/ха представител/и на Участника 

и/или упълномощено/и от него лице/а. 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 присъстваха на откритото заседание на Комисията. 

След като припомни на Комисията фактите и обстоятелствата, относими към 

извършените от нея действия при провеждането на процедурата, както и с приетите от нея 

решения за допустимостта му и последващата оценка на отделните оферти, Председателят 

на Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертата на 

допуснатия Участник и оповести предлаганите ценови предложения за един пътнико-

километър. 

Конкретните ценови предложения, обективирани в обсъжданото предложение са 

подробно описани в Протокол № 3 от 04.10.2018 г.  

V. След приключване на публичната част, Комисията продължи работа при закрити 

врати и след като разгледа подробно ценовото предложение, направи класиране съобразно 

установеният от Възложителят критерий за оценка „най-ниска цена”, както следва:  

 

ПЪРВО МЯСТО: „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД. 

 

VІ. Въз основа на извършените от нея действия по преглед и анализ на офертите и 

направеното класиране, Комисията Ви предлага да издадете мотивирано решение, с 

което да обявите класирането на участниците и да определите за изпълнител класирания на 

първо място участник. 

 



4 

 

Настоящият Доклад се подписа на 04.10.2018 г. от членовете на Комисията в един 

екземпляр и се представи на Възложителя за утвърждаване, ведно с Протокол № 1 от 

20.09.2018 г., Протокол № 2 от 26.09.2018 г. и Протокол № 3 от 04.10.2018 г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  Иво Тодоров …………П*………… 
        

Членове:       

1. Даниела Митева .................П*....................... 

 
        

  2. Звезделина Лазарова ..................П*......................... 
           

   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………П*………………….. 

КАЛОЯН ИЛИЕВ 

Кмет на Община Ихтиман 

 

Получил протокола на …………05.10.2018 г………………….. 

 

Утвърдил протокола на …………08.10.2018 г………………… 

 

 

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

 

 


