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До Кмета на Община Ихтиман 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:…………П* ……………...   

Калоян Илиев 

кмет на Община Ихтиман 

27.12.2019 г 

 

 

Д О К Л А Д 

По чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 1670/04.12.2019. на Кмета на 

Община Ихтиман, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари 

в село Стамболово, общ. Ихтиман”. 

 

 Резултати от работата на Комисия: 

 

Председател:  

Цветелина Николова – Хаджийска – гл. Специалист; 

 

Членове:  

1. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ; 

2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт; 

 

Резервни членове: 

3. инж. Петър Добрев – гл. инженер на Община Ихтиман; 

4.  Иво Тодоров  –  правоспособен юрист; 

 

Уважаеми Г – н Кмет, 

1. Комисията получи списъка на участниците и представените оферти, след 

което всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки. 

 

 

2. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 

от ППЗОП, както следва: 

 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника 

Адрес на 

фирмата 

Входящ № и 

дата 

Час Лице подало 

офертата 
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1. 

 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 

Гр. Пловдив 

ул. „Найчо 

Цанов” №8, 

ет.2 

Юл. – 339 

/03.12.2019г./ 

10:45 ч. Даниел 

Йорданов 

2. „МЕГАИНВЕСТ-

ХОЛД” ЕООД 

Гр. Дупница, 

ул. 

„Самоковско 

шосе” , №38 

70.00-302 

/03.12.2019г./ 

14:03 ч. Владимир 

Илиев 

 

Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на Комисията е отразена  

в Протокол № 1 . 

3. Публичното заседание приключи в 13,00 Часа на 04.12.2019 г. 

4. След приключване на публичното заседание, комисията разгледа 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както следва: 

Участници, по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси, 

несъответствия, съгласно приложеното в съответния протокол: 

Участник – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД 

 

Участници, по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси, 

несъответствия, съгласно приложеното в съответния протокол: 

Няма участници с несъответствия. 

 

 

5. Въз основа на офертите, Комисията взе следните решения: 

Допуска до разглеждане и оценка на техническо предложение, следните участници: 

 

Участник – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД 

 

 

 

Мотивите за допускане на участниците са изложени подробно в протокол 1 - 

приложение към настоящия доклад. 

 

6. Комисията извърши оценка за съответствие на техническите предложения с 

изискванията на Закона за обществените поръчки и документацията за 

възлагане на обществената поръчка. При оценяването Комисията установи 

следното: 
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Участници, по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси, 

несъответствия, съгласно приложеното в съответния протокол: 

Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД 

 

 

Участници, по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси, 

несъответствия, съгласно приложеното в съответния протокол: 

Участник – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 

Несъответствията бяха описани в Протокол 2, като съответстващата оферта беше 

допусната до оценка на техническото предложени, а несъответстващата - беше 

предложена за отстраняване, като в протокол 2 са изложени подробни мотиви. 

 

 

 

7. Комисията оцени техническата оферта на допуснатия участник: 

 

Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД– 50 точки 

 

 

8. Допуснати до отваряне и оценка на ценово предложение следната оферта: 

 

Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД 

 

9. Мотивите за допускане и отстраняване на оферти на участниците са 

изложени подробно в Протокол № 2 – приложение към този доклад. 

10. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения 

на участниците на 23.12.2019 г. от 10,00 часа. 

11. Отварянето на ценовите предложения се състоя на посочените в точка 10 

дата и час. Работата а Комисията е отразена в Протокол, приложение към 

Доклада. 

12. На база на обявените ценови предложения на участника, Комисията извърши 

класиране в следния ред, като оценката на офертите е отразена в Протокол - 

приложение към Доклада, както следва: 

 

1 място: Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД 

 

 

13. С оглед на извършеното класиране, Комисията предлага на Кмета на Община 

Ихтиман да възложи изпълнението на посочената по горе обществена 

поръчка, както следва: 
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„Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари 

в село Стамболово, общ. Ихтиман” 
 

Участника, класиран на първо място: Участник – „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД. 

 

 

15.   Приложения: 

Протоколи 1 – 3. 

 

На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП във връзка с  чл. 24, т. 5 от ППЗОП, настоящият 

доклад следва да бъде публикуван в профила на купувача, в деня на изпращане на 

съответното решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП. 

Комисията Ви предоставя настоящия доклад за утвърждаване, заедно с протоколите от 

заседанията на комисията, съгласно изискването на чл. 106, ал. 1 от ЗОП.  

 

С уважение,    

Комисия: 

Председател: 

 

……….…П*…………………; 

 

Членове: 

 

1)…………П*…………………….; 

 

 

2)……………П*………………….; 

 

 

Настоящият доклад е съставен на  23.12.2019 г. 

 

 

Приел: ………П*………………...   

Калоян Илиев 

кмет на Община Ихтиман 

 

………27.12.2019 г………………………….. 

Дата на утвърждаване: 

 

 

 

 

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


