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

ПРОТОКОЛ 1
От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 973/17.07.2019г. на Кмета на
община Ихтиман, за разглеждане на получени оферти в процедура „публично
състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените
поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите
на община Ихтиман в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи и
подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“, обявена, чрез публично
състезание с решение № 918787 и обявление № 918794 на Портала за обществени
поръчки.
Днес, 17.07.2019 год. от 10:00 ч., на открито публично заседание в Община
Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска
администрация Ихтиман – четвърти етаж, се събра комисия в състав:
Председател:
инж. Иво Тодоров – правоспособен юрист;
Членове:
1. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
2. Даниел Кацаров – гл. експерт
и резервни членове:
1. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
2. Маринела Иванова – старши счетоводител
със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в
процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон
за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали за
нуждите на община Ихтиман в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими
групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със
състава и правилата за работа на комисията.
Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на
комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, който бе
подписан от предаващото лице и председателят на комисията.
Комисията констатира, че в Деловодството на община Ихтиман, за участие в
процедурата са подадени общо 3 (три) броя оферти. При приемане на офертите, същите
са регистрирани в регистъра при Деловодството на община Ихтиман, като върху
опаковките са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.
На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на
участниците и представители на средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Регистъра на
получените оферти, а именно:
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Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД с опаковка вх. № 70.00-156
от 15.07.2019 г. – 13.41 ч.
Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД с опаковка вх.№ 70.00-157 от
16.07.2019 г. – 14.27 ч.
Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД с опаковка вх.№ 70.00-158 от
16.07.2019 г. – 16.29 ч.
Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, членовете на
комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП попълниха и подписаха декларации в
съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са
в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки
участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.
Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и
проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно
спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП.
Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД.
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена
цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.
Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД.
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена
цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.
Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД.
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена
цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.
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След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП, приключи
публичното заседание на комисията по отваряне на офертите.
Комисията взе Решение да продължи своята работа на закрито заседание на
07.08.2019г. от 09:00 часа, в Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“
№123, Сградата на Общинска администрация Ихтиман – четвърти етаж, в което да
пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично
състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от
възложителя условия.
В закритото заседание, започнало на 07.08.2019г. от 09:00 часа, в Община
Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска
администрация Ихтиман – четвърти етаж, Комисията пристъпи към разглеждането на
представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира
следното:
Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД
Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен
орган по отношение на данните и информацията, обективирани в представената в
офертата Единна европейска декларация за обществени поръчки, едновременно и на
основание констатациите на Комисията, досежно съответствието на визираните
документи с разписаните и утвърдени от Възложителя изисквания, относими към
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, съдържаща
документите, доказващи изпълнението на одобрените условия към личното състояние и
критериите за подбор, констатира, че:
1. В част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за
икономическия оператор
За буква д) относно представяне на удостоверение за плащането на
социалноосигурителни вноски и на данъци, участникът е посочил отговор „Не“. Не е
посочена електронна страница, където възложителят да направи необходимата
проверка. При липса на съгласие от страна на участника, в случай, че същият бъде
избран за изпълнител, възложителят няма да може да изпълни задълженията си по чл.
58, ал. 8 от ЗОП във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за
незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за
обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на участника са дадени
формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. Липсва посочване на
националната база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или
компетентни органи, които съгласно българското законодателство, са длъжни да
предоставят съответната информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията
относно личното състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за
отстраняване, следва да бъде представена чрез попълване на съответния раздел от
ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез даване на
отговори „да“ и „не“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от страна на участника,
следва да се представи и относимата информация изискана от възложителя, както и да
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се посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава
информация на възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена
възможност да отстрани тази непълнота на представената информация, като представи
нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в съответните полета
на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство, представляващо основание за
задължително отстраняване или такова за незадължително отстраняване посочено от
възложителя.
Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД
Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен
орган по отношение на данните и информацията, обективирани в представената в
офертата Единна европейска декларация за обществени поръчки, едновременно и на
основание констатациите на Комисията, досежно съответствието на визираните
документи с разписаните и утвърдени от Възложителя изисквания, относими към
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, съдържаща
документите, доказващи изпълнението на одобрените условия към личното състояние и
критериите за подбор, констатира, че:
1. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за
незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за
обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на участника са дадени
формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. Липсва посочване на
националната база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или
компетентни органи, които съгласно българското законодателство, са длъжни да
предоставят съответната информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията
относно личното състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за
отстраняване, следва да бъде представена чрез попълване на съответния раздел от
ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез даване на
отговори „да“ и „не“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от страна на участника,
следва да се представи и относимата информация изискана от възложителя, както и да
се посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава
информация на възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена
възможност да отстрани тази непълнота на представената информация, като представи
нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в съответните полета
на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство, представляващо основание за
задължително отстраняване или такова за незадължително отстраняване посочено от
възложителя.
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Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД
Цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с личното
състояние и критериите за подбор, е представена от участника и съответства напълно
на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.
Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура
минимални изисквания за технически и професионални способности.
С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на
участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя.
След осъщественото разглеждане на документите от офертите относно лично
състояние и критериите за подбор на кандидатите за участие в процедурата и във
връзка установените несъответствия и/или нередовности, комисията,
Р Е Ш И:
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща настоящия протокол
на всеки един от участниците в процедурата и го публикува в „Профила на купувача”
по партидата на обществената поръчка и определя срок от 5 (пет) работни дни,
считано от датата на получаване на протокола, за представянето документи за
отстраняване на посочените по-горе несъответствия, ако има такива.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
При представяне на нов ЕЕДОП, той се представя в електронен вид, подписан
цифрово и приложен на подходящ оптичен носител. Форматът в който се представя
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен
плик, с надпис „Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на
община Ихтиман в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи и
подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“
и изписано
наименованието на участника, съгласно указанията за обществената поръчка.
Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на
Общинска администрация – Ихтиман, гр. Ихтиман, п.к.2050, ул. „Цар Освободител“
№123.
Участниците, могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или
куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и се съобразят с крайния срок за
постъпване на документите при Възложителя.
Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на
настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините,
посочени в ЗОП, както и да организира публикуването на протокола в „Профила на
купувача”.
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Комисията приключи своята работа в закрито заседание в 10:30 часа на
07.08.2019г.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр,
като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички
решения са взети с единодушие от членовете на комисията.
КОМИСИЯ:
Председател:

...............П*...................
/ Иво Тодоров /

Членове: 1. ...............П*........................
/Цветелина Николова-Хаджийска/

2. ..................П*........................
/инж. Даниел Кацаров/

* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.
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ПРОТОКОЛ 2
От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 973/17.07.2019г. на Кмета на
община Ихтиман, за разглеждане на получени оферти в процедура „публично
състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените
поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите
на община Ихтиман в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи и
подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“, обявена, чрез публично
състезание с решение № 918787 и обявление № 918794 на Портала за обществени
поръчки.
Днес, 21.08.2019 год. от 10.00 ч., на закрито заседание в Община Ихтиман, гр.
Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123, Сградата на Общинска администрация
Ихтиман – четвърти етаж, се събра комисия в състав:
Председател:
инж. Иво Тодоров – правоспособен юрист;
Членове:
1. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
2. Даниел Кацаров – гл. експерт
и резервни членове:
1. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
2. Маринела Иванова – старши счетоводител
В изпълнение решенията по Протокол № 1 от работата на комисията от
07.08.2019г. и в изпълнение разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол №1 е
публикуван на профила на купувача по партидата на обществената поръчка на
07.08.2019г. Копие от протокола е изпратен на всички участници и е получен от тях
видно с доказателствата към процедурата.
В указаният в Протокол № 1 срок, комисията констатира, че в Деловодството на
община Ихтиман са постъпили пликове с допълнителни документи на участници от
които са изисквани такива, както следва:
Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД с опаковка вх. № 70.00-181
от 13.08.2019 г.
Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-188 от
19.08.2019 г.
Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените
допълнителни документи и повторна проверка на документите по отношение
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изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя. В хода на работата на комисията бе установено следното:
Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД.
Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.
Участникът е представил:
1. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията
отразени в Протокол № 1, както следва:
В част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за
икономическия оператор
За буква д) относно представяне на удостоверение за плащането на
социалноосигурителни вноски и на данъци, участникът е посочил отговор „Да“.
Посочена е електронна страница, където възложителят да направи необходимата
проверка. Участника е посочил националната база данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно българското
законодателство, са длъжни да предоставят съответната информация.
След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията
приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното
състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно
на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.
Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура
минимални изисквания за технически и професионални способности.
С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на
участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя.
Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД.
Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.
Участникът е представил:
1. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията отразени в
Протокол № 1, както следва:
Участника е посочил националната база данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно българското
законодателство, са длъжни да предоставят съответната информация .
След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията
приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното
състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно
на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.
Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура
минимални изисквания за технически и професионални способности.
С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на
участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите
предложения следните участници:
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Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД
Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД
Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД
На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатите оферти и
провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа
на комисията бе установено следното:
1. Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД:
Техническото предложение на участника за изпълнение на обществената
поръчка е попълнено по образец, придружено с необходимите приложения в
съответствие с изискванията на възложителя и отговаря на предварително обявените
условия.
С оглед на гореизложеното Комисията
РЕШИ
Допуска участника „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД ЕООД до разглеждане на
ценовото му предложение.
2. Участник – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД:
Техническото предложение на участника за изпълнение на обществената
поръчка е попълнено по образец, придружено с необходимите приложения в
съответствие с изискванията на възложителя и отговаря на предварително обявените
условия.
С оглед на гореизложеното Комисията
РЕШИ
Допуска участника „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД до разглеждане на ценовото му
предложение.
3. Участник – „ТРАНС КО 04“ ЕООД:
Техническото предложение на участника за изпълнение на обществената
поръчка е попълнено по образец, придружено с необходимите приложения в
съответствие с изискванията на възложителя и отговаря на предварително обявените
условия.
С оглед на гореизложеното Комисията
РЕШИ
Допуска участника „ТРАНС КО 04“ ЕООД до разглеждане на ценовото му
предложение.
Комисията насрочи следващо заседание на 26.08.2019 г. от 10:00 ч. в Община
Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123, сградата на Общинска
администрация Ихтиман – четвърти етаж на което заседание, ще бъдат отворени и
оповестени ценовите предложения на допуснатите участници, на което заседание
комисията, ще обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.
На основание чл.57, ал.3 се задължава председателя на комисията да направи публично
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обявление за отварянето на ценовите оферти на „Профила на купувача” по партидата на
обществената поръчка, който представлява обособена част от електронна страница на
община Ихтиман и за който е осигурена публичност и пълно приложение в
съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на
пълномощното.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр,
като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички
решения са взети с единодушие от членовете на комисията.
Комисията приключи своята работа на 21.08.2019 г. в 11.30 часа.

КОМИСИЯ:
Председател:

...............П*...................
/ Иво Тодоров /

Членове: 1. ...............П*........................
/Цветелина Николова-Хаджийска/

2. ..................П*........................
/инж. Даниел Кацаров/

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

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

ПРОТОКОЛ 3
От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 973/17.07.2019г. на Кмета на община
Ихтиман, за разглеждане на получени оферти в процедура „публично състезание“ за
възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на община Ихтиман
в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до
образование в община Ихтиман“, обявена, чрез публично състезание с решение № 918787
и обявление № 918794 на Портала за обществени поръчки.
Днес, 26.08.2019 год. от 10.00 ч., на открито публично заседание в Община Ихтиман,
гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123, Сградата на Общинска администрация Ихтиман
– четвърти етаж, се събра комисия в състав:
Председател:
инж. Иво Тодоров – правоспособен юрист;
Членове:
1. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
2. Даниел Кацаров – гл. експерт
На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците и
представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите
участниици, чиито оферти съответстват на изискванията на възложителя и на нормативната
уредба. За публичната част от заседанието на Комисията предварително, чрез публикуване на
съобщение на профила на купувача на интернет страницата на Община Ихтиман, бяха
поканени всички участници.
Комисията съобщи допуснатите участници до отваряне на ценовите оферти, както
следва:
Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД
Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД
Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД
Комисията констатира, че пликовете, съдържащи ценовите предложения на допуснатите
участници, са запечатани с ненарушена цялост, подписани от трима от членовете на
комисията.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на допуснатите участници и констатира следното:
Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД.
В пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се съдържа „Ценово предложение” - по
образец от документацията за участие, подписано и подпечатано.

Участникът е оферирал обща стойност на предложението – 28 958,31 без ДДС,
представляваща сума от количество по еденични цени.
Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД.
В пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се съдържа „Ценово предложение” - по
образец от документацията за участие, подписано и подпечатано.
Участникът е оферирал обща стойност на предложението – 15 375,84 без ДДС,
представляваща сума от количество по еденични цени.
Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД
В пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се съдържа „Ценово предложение” - по
образец от документацията за участие, подписано и подпечатано.
Участникът е оферирал обща стойност на предложението – 19 893,07 без ДДС,
представляваща сума от количество по еденични цени.
С оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници приключи
публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание с детайлно разглеждане на
ценовите предложения на допуснатите участници, като извърши проверка за наличие на
числови и аритметични грешки, при което установи следното:
1. Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД е допуснал грешка при пресмятането
на общата стойност в ценовото предложение. Помощният орган на Възложителя подложи на
проверка цената, чрез пресмятане на всички еденични цени предложени от участника за
отделните артикули, умножени по прогнозните количества, заложени от Възложителя и
накрая сумира получените за всеки артикул общи стойности. В резултат на това комисията
констатира следното несъответствие:
В ценовото предложение, участникът е предложил обща цена от 28 958,31 лв. без ДДС, а
след сумиране на всички еденични цени предложени от участника за отделните артикули,
умножени по прогнозните количества от страна на комисията се получава – 29 348,71 лв. без
ДДС и е налице разлика от 390,40 лв. без ДДС.
Комисията констатира, че гореописаната допусната неточност не би могла да се коригира с
разяснение, тъй като ще доведе до цялостна промяна на ценовото предложение на участника,
което е в разрес с разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
Във връзка с гореизложеното Комисията констатира, че Ценовото предложение на
Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД не съответства на предварително
обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП предлага участника за
отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.
2. Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД не е допуснал числови или аритметични
грешки.
Във връзка с гореизложеното Комисията констатира, че Ценовото предложение на
Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД съответства на предварително обявените
условия го допуска до оценка по определения критерий „най-ниска цена“.
3. Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД е допуснал грешка при пресмятането на
общата стойност в ценовото предложение. Помощният орган на Възложителя подложи на
проверка цената, чрез пресмятане на всички еденични цени предложени от участника за
отделните артикули, умножени по прогнозните количества, заложени от Възложителя и
накрая сумира получените за всеки артикул общи стойности. В резултат на това комисията
констатира следното несъответствие:
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В ценовото предложение, участникът е предложил обща цена от 19 893,07 лв. без ДДС, а
след сумиране на всички еденични цени предложени от участника за отделните артикули,
умножени по прогнозните количества от страна на комисията се получава – 19 830,07 лв. без
ДДС и е налице разлика от 63,00 лв. без ДДС.
Комисията констатира, че гореописаната допусната неточност не би могла да се коригира с
разяснение, тъй като ще доведе до цялостна промяна на ценовото предложение на участника,
което е в разрес с разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
Във връзка с гореизложеното Комисията констатира, че Ценовото предложение на
Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД не съответства на предварително обявените
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП предлага участника за
отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.
В резултат от посочените факти и мотиви, Комисията единодушно взе решение да
предложи за отстраняване от участие в процедурата Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ
БИЗНЕС-93“ ООД и Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2,
буква „а“ от ЗОП.
Съгласно раздел VI от документацията за участие, Комисията пристъпи към оценяване на
единствената допусната оферта, която отговаря на изискванията на възложителя и класиране
на участниците, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий
„най-ниска цена“.
След като Комисията извърши оценка на офертата, съгласно утвърдения критерий
извърши и класиране на участниците, в резултат на което единодушно
РЕШИ:
На първо място се класира Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД
Комисията състави и подписа настоящия протокол на 28.08.2019 г. Настоящата комисия
при своята работа отразена в настоящия протокол проведе едно открито и едно закрито
заседания.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като
особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са
взети с единодушие от членовете на комисията.

КОМИСИЯ:
Председател:

...............П*...................
/ Иво Тодоров /

Членове: 1. ...............П*........................
/Цветелина Николова-Хаджийска/

2. ..................П*........................
/инж. Даниел Кацаров/

* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.
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УТВЪРЖДАВАМ: ………П*……………./ дата 28.08.2019 г.
Калоян Илиев
Кмет на Община Ихтиман

ПРОТОКОЛ
на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки , във връзка с чл. 60а
от ППЗОП

от Комисия, назначена със Заповед № 973/17.07.2019 г. на кмета на Община Ихтиман
Относно: разглеждане на офертите, получени в процедура с предмет: „Доставка на
канцеларски и офис материали за нуждите на община Ихтиман в изпълнение на
проект „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в
община Ихтиман“, открита с Решение № 861 / 26.06.2019 г., публикувана в Регистъра на
обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2019-0004.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,
С Ваше Решение № 861 / 26.06.2019 г., е открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: : „Доставка на канцеларски и офис материали за
нуждите на община Ихтиман в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими
групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“, публикувана в
Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2019-0004.
За провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка с
горепосочения предмет е назначена комисия със Заповед № 973/17.07.2019 г., която да
разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата, като е определен срок за
приключване на работата до 17.09.2019 г. вкл.
Комисията е в следния състав:
Председател: 1. Иво Тодоров – правоспособен юрист
Членове:
1. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
2. Даниел Кацаров – гл. експерт
и резерви:
1. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
2. Маринела Иванова – старши счетоводител

Всички редовни членове на комисията присъстваха на провежданите заседания. В
хода на процедурата не са настъпили промени в състава на комисията, както и не са
възникнали обстоятелства, налагащи промяна в срока за приключване на нейната работа.
Кратко описание на работния процес
В указания в Обявлението на поръчката срок за подаване на оферти за участие в
обществената поръчка, до 17:00 часа на 16.07.2019 г. постъпиха 3 (три) оферти, съгласно
представения Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ
БИЗНЕС-93“ ООД, Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД и Участник № 3 –
„ТРАНС КО 04“ ЕООД.
I. Първа фаза от работата на комисията (преглед по допустимост на
участника)
1. Първо заседание (публично) по отваряне на офертите:
Публичното заседание по отваряне на постъпилите по процедурата оферти се
проведе на датата и часа, посочени в Обявлението на поръчката. На публичното заседание
на комисията не присъстваха представители на участниците. Други лица от кръга на
правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП предоставя правна възможност
да присъстват при провеждането на публичните заседания по отваряне на опаковките,
съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не присъстваха/не изпратиха
представители.
Комисията получи офертите, за което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6
от ППЗОП, след което в хронологична последователност комисията извърши действията
по чл. 51, ал. 8 и чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП:
Комисията констатира, че участниците са представили своите оферти в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите
по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”. Комисията оповести документите, които се съдържат в
опаковките и провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
След така извършените действия, комисията приключи публичното заседание, като
действията на Комисията са отразени в Протокол № 1.
2. Второ заседание (закрито) за проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП:
На закрито заседание членовете на комисията извършиха проверка на документите
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя.
За подалите оферта Участници – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД и „ЕЛ БИ
ЕКСПЕРТ“ ЕООД Комисията констатира несъответствия и/или липса на информация в
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, които са отразени в Протокол № 1. На основание
чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията изпрати Протокол № 1 на всеки един от участниците в
процедурата и го публикува в „Профила на купувача” по партидата на обществената
поръчка и определя срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на

протокола, за представянето документи за отстраняване на посочените в Протокол № 1
несъответствия.

3. Трето заседание (закрито) за проверка на документите по чл. 53, ал. 9 от
ППЗОП:
Комисията продължи работата си и пристъпи към разглеждане по същество на
представените допълнителни документи и повторна проверка на документите по
отношение изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя. В хода на работата на комисията бе установено следното:
Участниците – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД и „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД са
представили допълнителните документи в указания срок.
Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане
на техническите предложения към офертите на участниците.
Комисията констатира, че предложенията за изпълнение на Участник № 1 –
„ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД, Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД и Участник
№ 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД отговарят на предварително обявените условия на
Възложителя и ги допусна до по-нататъшно участие в процедурата.
Комисията единодушно гласува да допусне до отваряне на ценовото предложение
Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД, Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“
ЕООД и Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД.
След извършване на горните действия и при спазване на условията по чл. 57, ал. 3 от
ППЗОП бе насрочено публично заседание за отваряне на ценовите предложения. Това
обстоятелство се съобщи на заинтересованите лица чрез съобщение в профила на купувача
на Възложителя по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
С това приключи заседанието на Комисията, като нейните действия и решения са
удостоверени в Протокол № 2.
3. Четвърто заседание (публично) за отваряне на ценовите предложения:
На публичното заседание, което се проведе на 26.08.2019 г. от 10.00 часа , не
присъстваха представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.
Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите
участници и председателят оповести предложената цена, както следва:
Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД.
Участникът е оферирал обща стойност на предложението – 28 958,31 без ДДС,
представляваща сума от количество по еденични цени.
Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД.
Участникът е оферирал обща стойност на предложението – 15 375,84 без ДДС,
представляваща сума от количество по еденични цени.

Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД
Участникът е оферирал обща стойност на предложението – 19 893,07 без ДДС,
представляваща сума от количество по еденични цени.
С това приключи публичното заседание, като действията на Комисията са закрепени
в Протокол № 3.
4. Пето (закрито) заседание:
Комисията продължи своята работа в закрито заседание с детайлно разглеждане на
ценовите предложения на допуснатите участници, като извърши проверка за наличие на
числови и аритметични грешки, при което установи следното:
1. Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД е допуснал грешка при
пресмятането на общата стойност в ценовото предложение. Помощният орган подложи на
проверка цената, чрез пресмятане на всички единични цени предложени от участника за
отделните артикули, умножени по прогнозните количества, заложени от Възложителя и
накрая сумира получените за всеки артикул общи стойности. В резултат на това комисията
констатира следното несъответствие:
В ценовото предложение, участникът е предложил обща цена от 28 958,31 лв. без ДДС,
а след сумиране на всички единични цени предложени от участника за отделните
артикули, умножени по прогнозните количества от страна на комисията се получава –
29 348,71 лв. без ДДС и е налице разлика от 390,40 лв. без ДДС.
Комисията констатира, че гореописаната допусната неточност не би могла да се
коригира с разяснение, тъй като ще доведе до цялостна промяна на ценовото предложение
на участника, което е в разрес с разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
Във връзка с гореизложеното Комисията констатира, че Ценовото предложение на
Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД не съответства на предварително
обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП предлага участника
за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.
2. Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД не е допуснал числови или
аритметични грешки.
Във връзка с гореизложеното Комисията констатира, че Ценовото предложение
на Участник № 2 – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД съответства на предварително
обявените условия го допуска до оценка по определения критерий „най-ниска цена“.
3. Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД е допуснал грешка при пресмятането на
общата стойност в ценовото предложение. Помощният орган на Възложителя подложи на
проверка цената, чрез пресмятане на всички единични цени предложени от участника за
отделните артикули, умножени по прогнозните количества, заложени от Възложителя и
накрая сумира получените за всеки артикул общи стойности. В резултат на това комисията
констатира следното несъответствие:
В ценовото предложение, участникът е предложил обща цена от 19 893,07 лв. без ДДС,
а след сумиране на всички единични цени предложени от участника за отделните
артикули, умножени по прогнозните количества от страна на комисията се получава –
19 830,07 лв. без ДДС и е налице разлика от 63,00 лв. без ДДС.
Комисията констатира, че гореописаната допусната неточност не би могла да се
коригира с разяснение, тъй като ще доведе до цялостна промяна на ценовото предложение
на участника, което е в разрес с разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Във връзка с гореизложеното Комисията констатира, че Ценовото предложение на
Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД не съответства на предварително обявените
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП предлага участника за
отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.
В резултат от посочените факти и мотиви, Комисията единодушно взе решение да
предложи за отстраняване от участие в процедурата Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ
БИЗНЕС-93“ ООД и Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД на основание чл. 107, т.
2, буква „а“ от ЗОП.
II. Класиране и предложения към Възложителя:
Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на техническото
предложение и ценовото предложение на участника, подробно описани в протоколите от
работата на комисията, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията реши да направи
следните предложения:
Предложения на Комисията:
Предвид извършеното класиране и на основание чл. 60, ал. 1, т. 3 от ППЗОП
Комисията взе решение да предложи на Възложителя следното:
А) Извършва следното класиране:
Класиране/
Място
Първо
Второ

Участници
„ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД
Няма класиран

Б) Предвид извършеното класиране, Комисията предложи на Възложителя за
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски и офис
материали за нуждите на община Ихтиман в изпълнение на проект „Интеграция
на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“, открита
с Решение № 861 / 26.06.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на
АОП с уникален номер 00140-2019-0004, да бъде избран участника, класиран на първо
място, а именно:
Участник „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД, с оферта с Вх. № 70.00-157 от 16.07.2019
г. – 14.27 ч.
Към настоящия протокол прилагаме протоколите, отразяващи работата на
комисията – Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3.
На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП комисията, назначена с
Заповед № 973/17.07.2019 г., Ви предава настоящия протокол за утвърждаване заедно с
цялата документация по процедурата.
Настоящият протокол се изготви на 27.08.2019 г. и се подписа от членовете на
комисия, назначена Заповед № 973/17.07.2019 г на Кмета на Община Ихтиман, както
следва:

Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Протокол № 1 от 07.08. 2019 г;
Протокол № 2 от 21.08. 2019 г.;
Протокол № 3 от 21.08. 2019 г.;
Оферта от участниците по Регистъра на постъпилите оферти;
Документация за участие в процедурата;
Регистър на получените оферти;

КОМИСИЯ:
Председател:

...............П*...................
/ Иво Тодоров /

Членове: 1. ...............П*........................
/Цветелина Николова-Хаджийска/

2. ..................П*........................
/инж. Даниел Кацаров/

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 1232 / 29.08.2019 г.

за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена
поръчка
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от ЗОП, като взех предвид
отразените резултати в Протокол изготвен на основание чл. 60а от ППЗОП, във
връзка с чл. 181, ал. 4 от ЗОП, Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 на
Комисията по чл. 103, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, назначена със Заповед
№ 973/17.07.2019 г. на Кмета на Община Ихтиман със задача да разгледа и оцени
получените оферти за участие в обществената поръчка чрез публично състезание
по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали за
нуждите на община Ихтиман в изпълнение на проект „Интеграция на
уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“,
открита с Решение № 867 / 26.06.2019 г., с връзка към електронна преписка в
профила
на
купувача
http://www.ihtimanobshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=iss
uedate%20desc&obj_id=930
І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:
1-во място – „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД;
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
На основание чл. 109 от ЗОП, участникът класиран на първо място - „ЕЛ
БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД.
Мотиви: за участника не са налице основанията за отстраняване от
процедурата и отговаря на критериите за подбор.
ІІІ. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
1. Участник № 1 – „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД, със следните мотиви:
Ценовото предложение на участника не съответства на предварително
обявените условия. Подробни мотиви са изложени в Протокол № 3 от работата
на комисията, съдържащ мотиви за отстраненият участник.
2. Участник № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД, със следните мотиви:

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

Ценовото предложение на участника не съответства на предварително
обявените условия. Подробни мотиви са изложени в Протокол № 3 от работата
на комисията, съдържащ мотиви за отстраненият участник.
На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на
обществената поръчка с участника, класиран на първо място и определен за
изпълнител, при спазване на условията в посочената разпоредба и след влизане в
сила на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на
конкуренцията в срока по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП от получаването му от
участниците в процедурата.
Орган по обжалването:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: България София 1000, бул. Витоша № 18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, Интернет адрес: www.cpc.bg

КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ …………П*………………
Кмет на Община Ихтиман

Изготвил: ……………..П*………………..
Цв. Хаджийска
Гл. специалист

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

