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ДОКЛАД 

 от дейността на комисия,назначена със Заповед № 164/17.02.2020г. на Кмета на 

Община Ихтиман, която да отвори и разгледа подадената оферта, съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в покана до определени лицаза възлагане на  

общественапоръчка на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на 

учебни материали за нуждите на  община Ихтиман в изпълнение на проект  

„Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община 

Ихтиман“ 

 

 Днес, 17.02.2020год. в 10:00 часа в изпълнение на Заповед № 164/164.02.2020 г. 

на Кмета на Община Ихтиман и в съответствие с чл. 103, ал. 1 от ЗОП в сградата на 

Общинска администрация -Ихтиман, гр.Ихтиман, ул. „Цар Освободител“                              

№ 123 , заседателната зала, ет. 4, се събра комисия в състав: 

 

Председател:  1. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист 

 

Членове:  

1. Даниел Кацаров – гл. експерт 

2.  Маринела Иванова  –  старши счетоводител 

 

 

 Със задача да отвори и разгледа подадената оферта на поканеният участник „Ел 

Би Експерт“ ЕООД, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 

участие в обществената поръчка чрез покана до определени лица с горепосочения 

предмет. 

На публичното заседание на комисиятане не присъстваучастникът в процедурата 

или негови упълномощени представители. 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. 

 

         Всички членове на комисията подписаха декларация съгласно чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което председателят на комисията 

откри заседанието и представи постъпилата оферта. 

Офертата регистрирана с Вх. № 70.00-37 от 12.02.2020 г., в деловодството на Община 

Ихтиман е подадена в непрозрачна опаковка съгласно изискванията на Възложителя. 
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          След отваряне на опаковката, съдържаща офертата на участика, комисията 

установи, че тя съдържа следните документи: 

 Списък с представените документи – Образец № 1 

 Информация за участника – Образец № 2 

 Декларация по чл. 54, ал.1от ЗОП – Образец № 3 

 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – Образец № 4 (ако е 

приложимо) 

 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 

 Декларация за доказване на съответствието с критериите за подбор – Образец     

№ 9 

 Техническо предложение – Образец № 10 

 Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 11 

 Ценово предложение – Образец № 12  

 

           След като се установи, че офертата на участника съдържа всички посочени в 

поканата до участника документи, комисията пристъпи към тяхното подробно 

разглеждане. 

Комисията извърши проверка в Търговски регистър и уточни, че участникът „Ел Би 

Експерт“ ЕООД е търговско дружество регистрирано в търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 204179914, представлявано от Севда Мушева. 

Комисията продължи своята работа с подробен преглед на представените документи от 

участника за съответствие с изискванията на Възложителя, за което беше установено, 

че участникът е представил всички необходими документи. 

            Предложената цена за изпълнение на поръчката е в размер на 1 465.60 лв. без 

ДДС. 

            Комисията констатира, че предложената цена не надвишава предвидената от 

Възложителя прогнозна стойност от  1 465.60 лв. без ДДС. 

 

            С оглед на направените констатации комисията единодушно  

РЕШИ: 

предлага на Кмета на Община Ихтиманда сключи договор за изпълнение на 
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обществена поръчка с предмет:„Доставка на учебни материали за нуждите на  

община Ихтиман в изпълнение на проект  „Интеграция на уязвими групи и 

подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“с участника: „ЕЛ БИ 

ЕКСПЕРТ“ ЕООД. 

 
Комисията приключи работата си със съставянето на настоящия протокол на 

17.02.2020 г в 11:30 ч, който представя на Възложителя за утвърждаване ведно с 

всички документи по горе описаната процедура. 

Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.  

 

 

КОМИСИЯ:       

                         Председател:    ...............П*................... 

                                                       /Цветелина Хаджийска/ 

 

 

Членове: 1. ...............П*.....................                           2. ..................П*........................ 

  /Даниел Кацаров/                                                              /Маринела Иванова/  

 

 

 

Възложител:………П*………………..… 

инж. Тони Кацаров - Кмет 
съгласно Заповед № 119/07.02.2020  г. 
на Кмета на Община Ихтиман 

 

 

 

Дата на получаване:…17.02.2020………….   

 

Утвърдил:………П*…………………….. 

инж. Тони Кацаров  - Кмет 
съгласно Заповед № 119/07.02.2020  г. 
на Кмета на Община Ихтиман 

 

 

………17.02.2020………………………. 

дата на утвърждаване 
 

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


