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УТВЪРЖДАВАМ:............... П*................................... 

                                                                   КАЛОЯН ИЛИЕВ 

                                                                                                Кмет на Община Ихтиман 
                               

 

ДАТА: .............30.05.2019 г........................................ 

 

 

 
П Р О Т О К О Л № 2 

за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на основание: чл. 192, ал. 4 от 

ЗОП и чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

 

  Днес, 30.05.2019 г. от 10:00 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 

 

  

 се събра да разгледа допълнително представените документи и да класира 

участниците в горепосочената обществена поръчка. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседание.  

На участниците „ДЖЪМПЕР“ ЕООД И „ДАРИВА ГРУП” ЕООД на 

основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП е предоставен срок от 3 работни дни за представяне 

на допълнителни документи. Срокът тече от деня, на получаване на Протокол № 1 от 

съответния участник. 

           Комисията приема, че тъй като последния участник е бил уведомен на 

23.05.2019 г., срокът изтича в края на работния ден на 29.05.2019 г. 

    До края на работния ден на 29.05.2019 г. в деловодството на Община Ихтиман 
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не са представени допълнително документи по отношение на които е констатирано 

несъответствие или липса на информация от участниците: „ДЖЪМПЕР“ ЕООД И 

„ДАРИВА ГРУП” ЕООД.  Предвид изложеното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, 

Комисията предлага за отстраняване от по-нататъшно участие участниците 

„ДЖЪМПЕР“ ЕООД И „ДАРИВА ГРУП” ЕООД. 

Комисията продължи своята работа с оценяване на единствената допусната 

оферта на участника „ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по критерия „Оптимално 

съотношение качество/цена”: 

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: 

(ПС) – Срок за изпълнение   

(ПЦ) – Ценовото предложение на участника по показател Обща цена, предложена от 

участника цена в лева, без ДДС. 

 

Оценка по показател (ПС) 

ПС = (Ср min / Ср n ) *30 

където: 

Ср min е най-кратък предложен срок за изпълнение от участник 

Ср n е срок за изпълнение, предложен от конкретен участник 

 

Оценка по показател (ПЦ)  

ПЦ = (ПЦ min / ПЦ n ) *70  
където: 

ПЦ min –  най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в 

лева, без ДДС 

ПЦ n - е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета 

на поръчката в лева, без ДДС. 

 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

(КО) = (ПС) + (ПЦ) 
 

1. Показателят „Срок за изпълнение” (ПС)  

ПС = (65 / 65 ) *30=30 точки 

 

2. Показател „Ценово предложение” (ЦП)  

 

          ПЦ = (78 991,83 /78 991,83 ) *70=70 точки 

 

3. Комплексната оценка (КО)  

 

КО = 30 + 70  = 100 точки 

 

Въз основа на така получените комплексни оценки при оценяване на 

предложенията, комисията взе решение за класация на участниците както 

следва: 

1. “Деел-инженеринг“ ООД с КО = 100,00 точки; 

 

В резултат на извършената оценка, Комисията РЕШИ: 
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I. Предлага на Кмета на Община Ихтиман да бъдат отстранени от участие 

следните участници: 

 „ДЖЪМПЕР“ ЕООД  

  „ДАРИВА ГРУП” ЕООД 

          въз основа на мотиви изложени в настоящия протокол от работата на 

комисията. 

 

               Предлага на Кмета на Община Ихтиман да сключи договор за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТАДИОН „ХРИСТО 

БОТЕВ“ ГР. ИХТИМАН” с участника класиран на първо място, а именно: „ДЕАЛ-

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 

 

Комисията приключи работата си със съставянето на настоящия протокол на 

30.05.2019 г в 10:30 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*................... 

                                                       /инж. Тони Кацаров/ 

 

 

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

                     /Иво Тодоров/                                          /инж.Петър Добрев/  

 

 

Протоколът е предаден на Възложителя за утвърждаване на 30.05.2019 г. 

 

 

 

 

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

 


