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ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 1486/12.11.2018 г. на Кмета на 

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

поръчка по реда на глава двадесет и пета от ЗОП (публично състезание) с предмет: 

„Извършване на консултантски услуги по управление на проект”, обявена чрез публично 

състезание в РОП с решение № 874177 и обявление № 874178 

 

Днес, 12.11.2018 г., в 11:00 часа, в Заседателна зала на Община Ихтиман се проведе 

заседание на комисия в състав: 

 

Председател: 1. инж. Тони Кацаров – зам. кмет на Община Ихтиман; 

 

Членове:  

2. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист в Община Ихтиман; 

3. Даниел Кацаров – гл. експерт в отдел „Проекти и ОБС” на Община Ихтиман; 

 

Резервни членове: 

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

2. Иво Тодоров – правоспособен юрист 

 

Председателят откри заседанието. Констатира, че комисията е в пълен състав. 

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. 

  

 На откритото заседание не присъстваха участници в процедурата и техни 

упълномощени представители.  

За участие в процедурата са постъпили следните оферти: 

 

 

 № 

по 

ред 

Входащ № / дата час Име на Участника 

(физ./юрид. лице) 

 

1. 

 

70.00-262/09.11.2018 г. 15:09 ч. „Обединение-Консултантски и 

юридически услуги” 

 

 

Комисията констатира, че всички оферти са подадени в срок, поради което следва да 

бъдат отворени. 

 

Работата на комисията премина в следния дневен ред за всяка оферта: 

1. Извършване на проверка за целостта на представените оферти и отварянето по реда 

на постъпването. 

2. Извършване на проверка за наличие на опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

3. Подписване на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима от 

членовете на комисията.  
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4. Подписване на всички документи, съдържащи се в техническите предложения на 

участниците, от трима членове на комисията.  

5. Оповестяване на документите, приложени в опаковката по смисъла на чл. 47, ал. 2 

от ППЗОП относно критериите за подбор и личностно състояние на участниците. 

 

  

 Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертните предложения 

по реда на тяхното постъпване. 

  

Участник № 1 – „Обединение-Консултантски и юридически услуги” 

 Подадената от Участник № 1 оферта съдържа: опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП. След отварянето й се установи наличието на отделен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри” – същият е непрозрачен и запечатан. Подадената оферта е изготвена и 

представена в 1 (един) оригинал на езика на обществената поръчка. 

 Трима от членовете на комисията, подписаха плик „Предлагани ценови параметри” - 

оригинал. 

След това комисията отвори опаковката по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, 

съдържаща Техническото предложение на участника. Трима от членовете на комисията, 

подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

След това комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по смисъла 

на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние на участниците. 

 

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя на Участник № 1 – „Обединение-Консултантски и юридически услуги”. 

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и 

критериите за подбор: 

 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки от името на 

Обединението, електронно подписан, в който участникът е декларирал, че: 

o Няма да използва ресурсите на трети страни; 

o Липсват основания за изключване; 

o Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с 

предмета на поръчката, както следва: 

 Предоставяне на консултантски услуги, във връзка с управление 

и отчитане на проект: „Изграждане на цех за производство на 

млечни продукти, намиращ се в ПИ 05462.9.27, местност „Долна 

Сабурча“, землище на с. Борино, общ. Борино” по мярка 4.2 

разнообразяване към неземеделски дейности" за нуждите на 

„МЕЯ” ЕООД. 

 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки от името на участника в 

обединението „Техно Маг” ЕООД, електронно подписан, в който участникът е 

декларирал, че: 

o Няма да използва ресурсите на трети страни; 

o Липсват основания за изключване; 

o Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с 

предмета на поръчката, както следва: 

 Предоставяне на консултантски услуги, във връзка с управление 

и отчитане на проект: „Изграждане на цех за производство на 

млечни продукти, намиращ се в ПИ 05462.9.27, местност „Долна 

Сабурча“, землище на с. Борино, общ. Борино” по мярка 4.2 

разнообразяване към неземеделски дейности" за нуждите на 

„МЕЯ” ЕООД. 
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 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки от името на участника в 

обединението „Корект Консултинг Груп“ ООД, електронно подписан, в който 

участникът е декларирал, че: 

o Няма да използва ресурсите на трети страни; 

o Липсват основания за изключване; 

o Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с 

предмета на поръчката, както следва: 

 Консултантски услуги по проект "Технологично оборудване за 

производство на пелети от дървена биомаса", финансиран по 

ПРСР 2007-2013 от ДФ "Земеделие" за нуждите на „Био Енерджи 

Груп“ ООД. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

 Декларация за срок на валидност на офертата; 

 Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация 

 

Представените от участника документи относно личното състояние и критериите за 

подбор отговарят на изискванията на Възложителя и не са констатирани несъответствия. 

 

 

С това приключи първият етап от работата на комисията. Председателят закри 

заседанието на 12.11.2018 г. в 12:00 часа.  

 

 

Комисия: 

      Председател: ………П*………....... 

       

Членове: 2) …………П*……………. 

       

           3) ………П*………………. 

       

        

 

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

 

 

 


