ОБЩИНА ИХТИМАН
 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ:............... П*................................
ДАНИЕЛА МИТЕВА
в.и.д Кмет на Община Ихтиман
съгласно решение № 658/20.09.2019 г.
на ОбС Ихтиман

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

ДОКЛАД
ПО ЧЛ. 98, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ППЗОП
Днес, 02.10.2019 год. в 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Ихтиман, гр.Ихтиман, комисия в състав:
1. Председател: 1. Иво Тодоров – правоспособен юрист
Членове:
2. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
3. инж. Петър Добрев – гл. инженер
в изпълнение на Заповед № 1393/ 02.10.2019 г. на в.и.д Кмет на Община Ихтиман
– Даниела Георгиева Митева – зам. кмет на община Ихтиман, съгласно Решение №
658/20.09.2019 г. ОбС Ихтиманза 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:„Инженеринг:
Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в село
Стамболово, общ. Ихтиман”,както и на основание чл. 98, ал. 1, т. 1 от ППЗОП се
събра за разглеждане на постъпилите оферти в пазарни 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:
Участник № 1 - „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ“ ЕООД с опаковка вх.№ 70.00-217 от
30.09.2019г. – 14.45ч.
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Участник № 2 – „БАЛКАНГРОСЕРВИЗ“ЕООД с опаковка вх.№ 70.00-218 от
30.09.2019г. – 14.47ч.
Участник № 3 – „ИСА 2000“ ЕООД с опаковка вх.№ 70.00-219 от
30.09.2019г. – 14.49ч.
Комисията установи, че офертите са представени в срок и съдържат всички
изискуеми реквизити и елементи от Възложителя, след което пристъпи към работа и
отвори опаковките, съдържащи офертите на всеки един от участниците по реда на
тяхното постъпване:
1. Оферта № 1 -„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ“ ЕООД, ЕИК 109590877, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 214, ет. 2,
представлявано от Цветан Славейков Цветанов.
Офертата съдържа предложение, а именно:
- Срок на валидност на офертата – 120 календални дни;
- Ценово предложение с обща стойност: 2 600 000.00 лв. /два милиона и
шестстотин хиляди лева/ без ДДС или 3 120 000.00 лв. /три милиона сто и
двадесет хиляди лева/ с ДДС.
- Количествено стойнстна сметка.
2. Оферта № 2 - „БАЛКАНГРОСЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 832048623, със
седалище и адрес на управление: гр. Своге, бул. „Искър“ № 19Б, представлявано от
Добрин Игнатов Добрев.
Офертата съдържа предложение, а именно:
- Срок на валидност на офертата – 120 календални дни;
- Ценово предложение с обща стойност: 2 554 000.00 лв. /два милиона
петстотин петдесет и четири хиляди лева/ без ДДС или 3 064 800.00 лв. /три
милиона шестдесет и четири хиляди и осемстотин лева/ с ДДС.
- Количествено стойнстна сметка.
3. Оферта № 3- „ИСА 2000“ ЕООД, ЕИК 831040520, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ № 25,
представлявано от Юлиян СедефовЙнджов.
Офертата съдържа предложение, а именно:
- Срок на валидност на офертата – 120 календални дни;
- Ценово предложение с обща стойност: 2 500 000.00 лв. /два милиона и
петстотин хиляди лева/ без ДДС или 3 000 000.00 лв. /три милиона/ с ДДС.
- Количествено стойнстна сметка.
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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 разглаждане на постъпилите оферти
комисията взе единодушно следните
РЕШЕНИЯ:
I. Комисията класира представените оферти по следния ред:
На 1-во място Оферта № 3 - „ИСА 2000“ ЕООД,ЕИК 831040520, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“
№ 25, представлявано от Юлиян СедефовЙнджов с предложена цена 2 500 000.00 лв.
/два милиона и петстотин хиляди лева/ без ДДС или 3 000 000.00 лв. /три милиона/ с
ДДС.
На 2 – ро мястоОферта № 2 - „БАЛКАНГРОСЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 832048623, със
седалище и адрес на управление: гр. Своге, бул. „Искър“ № 19Б, представлявано от
Добрин Игнатов Добрев с предложена цена 2 554 000.00 лв. /два милиона петстотин
петдесет и четири хиляди лева/ без ДДС или 3 064 800.00 лв. /три милиона шестдесет и
четири хиляди и осемстотин лева/ с ДДС.
На 3-то място Оферта № 1 - „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ“ ЕООД, ЕИК 109590877, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 214, ет. 2,
представлявано от Цветан Славейков Цветанов с предложена цена 2 600 000.00 лв. /два
милиона и шестстотин хиляди лева/ без ДДС или 3 120 000.00 лв. /три милиона сто и
двадесет хиляди лева/ с ДДС.
ІI. Комисията предлага на Възложителя - в.и.д Кмет на Община Ихтиман –
Даниела Георгиева Митева – зам. кмет на община Ихтиман, съгласно Решение
№ 658/20.09.2019 г. ОбС Ихтиман при определяне на прогнозната стойност на
обществена поръчка с предмет: „Инженеринг: Изграждане, реконструкция и
рехабилитация на улици и тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман”, да вземе
предвид направената пазарна консултация с икономически оператор в сферата на
строителството, като класираният на 1 /първо/ място е предложил най-ниската цена,
както следва:
Оферта № 3- „ИСА 2000“ ЕООДс предложена цена 2 500 000.00 лв. /два милиона и
петстотин хиляди лева/ без ДДС или 3 000 000.00 лв. /три милиона/ с ДДС.
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Докладът е изготвен и подписан от председателят на комисията и от нейните членовете
на 03.10.2019 г.
Председател:……………П*………………..
Иво Тодоров – правоспособен юрист
Членове:
1. …………… П*………………………..
Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
2. ……………… П*……………………
3. Инж. Петър Добрев – гл. инженер

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

