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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 1261/03.09.2019 

 

 
 

На основание чл.29, ал.16 от Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г. на МЗХ община Ихтиман събра оферти чрез 

принципа на пазарни консултации във връзка с изпълнението на проект № 

BG06RDNP001-7.001-0085 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. 

Ихтиман, община Ихтиман” по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

Офертите са събрани за следния вид инвестиция, която ще бъде изпълнена 
по посочения проект: Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция 

и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“. 

За това в профила на купувача на община Ихтиман бе публикувано на 

25.07.2019 г. уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на 
пазарни консултации съгласно ЗОП. 

В уведомлението е посочен срок за получаване на оферти до 17.00 часа на 

02.08.2019 г. 

В указания в уведомлението срок в община Ихтиман постъпиха оферти за 

следния вид инвестиция, която ще бъде изпълнена: Упражняване на строителен 
надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. 

Ихтиман, община Ихтиман“, съгласно приложена към уведомлението Техническа 

спецификация, както следва: 

1. Оферта от „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД с Вх. № 70.00-185 постъпила на 15.08.2019 
г. 

2. Оферта от „АРКА КОНСУЛТ” ЕООД с Вх. № 70.00-186 постъпила на 

15.08.2019 г. 

Всеки един от оферентите е вписан в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, съгласно чл.29, ал.15 вр. ал.11 от Наредба №12 от 25.07.2016г. за 

прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. на МЗХ. 

Като взех предвид факта, че и трите постъпили оферти съдържат изискуемата 

информация: 

1. Наименование и адрес на оферента; 
2. Срок на валидност на офертата; 

3. Дата на издаване на офертата; 

4. Подпис и печат на офертата; 

5. Техническо предложение съобразно представената техническа 
спецификация; 

6. Ценово предложение в левове с посочен ДДС, 

то следва да определя стойността на разхода за следния вид инвестиция, 

която ще бъде изпълнена по посочения по-горе проект: Упражняване на 
строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа 

в гр. Ихтиман, община Ихтиман“. 

Този разход следва да бъде на стойност в размер на 20 800.00 лв. без ДДС 

или с ДДС 24 960.00 лева. 

Изборът ми е обоснован от факта, че това е най-ниската предложена цена в 
представените в община Ихтиман три оферти с оглед на проведените пазарни 

консултации. 

За това и на основание чл.29, ал.18 от Наредба №12 от 25.07.2016г. за 

прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. на МЗХ 

 
Р Е Ш И Х: 

 

Определям стойността на разхода за Упражняване на строителен надзор на 

обект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община 
Ихтиман“, който ще бъде извършен от община Ихтиман по проект „Реконструкция 

и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман” по Подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г., да бъде в размер на 20 800.00 лв. без ДДС или 

с ДДС 24 960.00 лева, тъй като това е най-ниската предложена цена в 

представените в община Ихтиман две оферти с оглед на проведените пазарни 

консултации. 
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КАЛОЯН ИЛИЕВ …………..П*……………. 

Кмет на община Ихтиман 

 
* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 
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ОДОБРЯВАМ: …………….П*……………………. 

Калоян Илиев 

Кмет на Община Ихтиман 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

По чл.98, ал.1, т.1 ППЗОП 

 

 

 

 

  Днес, 03.09.2019 г. в 10:00 часа в гр. Ихтиман, в заседателна зала в сградата на 

Община Ихтиман, комисия в състав:  

 

Председател: инж. Тони Кацаров  

Членове: 

1.   Даниел Грънчаров - юрисконсулт; 

2.   инж. Петър Добрев – гл. инженер 

 

в изпълнение Заповед № 1246/02.09.2019 година на кмета на  Община Ихтиман за 

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: “Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по 

проект № BG06RDNP001-7.001-0085 „Реконструкция и рехабилитация на уличната 

мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, както и на основание чл.98, ал.1, т.1 от 

ППЗОП, се събра за разглеждане на постъпилите оферти в пазарните 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисията установи, че всички оферти 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 от „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД: 

Офертата съдържа предложение, а именно: 

№ по 

ред 

Наименование на участника Вх.№ на опаковката, 

дата и час на 

получаване 

1. 
„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД 

70.00-185/15.08.2019; 

получена на 15.08.19 г.  

2. 
„АРКА КОНСУЛТ” ЕООД 

70.00-186/15.08.2019; 

получена на 15.08.19 г.,  
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- Срок на валидност; 

- Ценово предложение за дейността с приложени КСС към нея: 

А) Упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0085 

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман: 20 

800.00 (словом: двадесет хиляди и осемстотин лева) лева без ДДС; 

 

 

2. Оферта от „АРКА КОНСУЛТ” ЕООД: 

Офертата съдържа предложение, а именно: 

- Срок на валидност; 

- Ценово предложение за дейността с приложени КСС към нея: 

А) Упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0085 

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман: 21 

020.00 (словом: двадесет и една хиляди и двадесет лева) лева без ДДС; 

 

 

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 разглеждане на постъпилите оферти комисията 

взе единодушно следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 I. Комисията класира представените оферти по следния ред: 

На 1-во място Оферта № 1 вх. № 70.00-185/15.08.2019 г., постъпила на 15.08.2019 г. от 

„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД с предложена цена, както следва: 

А) Упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0085 

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман: 20 

800.00 (словом: двадесет хиляди и осемстотин лева) лева без ДДС; 

 

 

На 2-ро място Оферта № 2 вх. № 70.00-186/15.08.2019 г., постъпила на 15.08.2019 г. от 

„АРКА КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена, както следва: 

А) Упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0085 

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман: 21 

020.00 (словом: двадесет и една хиляди и двадесет лева) лева без ДДС; 

 

 

II. Комисията предлага на Възложителя - Кмета на Община Ихтиман при 

определяне прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: “Избор на 

изпълнител за упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-

0085 „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община 

Ихтиман“ да вземе предвид направената пазарна консултация с икономически оператори в 

сферата на строителството, като класираният на 1 (първо) място е предложил най-ниската 

цена, както следва: 

 

А) Упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0085 

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман: 20 

800.00 (словом: двадесет хиляди и осемстотин лева) лева без ДДС; 
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Докладът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, на 

03.09.2019 г. в 11:00 ч., както следва:   

      

Председател:  

Инж. Тони Кацаров: .............П*.......................  

 

Членове: 

1. Даниел Грънчаров: .............П*................... 

 

2. Инж. Петър Добрев: .............П*................. 

 

 


