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ДОКЛАД 

 от дейността на комисия,назначена със Заповед № 145/12.02.2020г. на Кмета на 

Община Ихтиман, която да отвори и разгледа подадената оферта, съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие в процедурата на пряко 

договаряне с предмет:инженеринг – проектиране и строителство на обект: 

„Неотложни аварийно-възстановителни мероприятия по повишаване на 

проводимостта на преливника на яз. Борика с цел предотвратяване на наводнения 

на жилищни райони в с. Борика, общ. Ихтиман, както и спешна реконструкция на 

основния изпускател на язовира с цел предотвратяване ерозирането на 

въздушният му откос“, открита с Решение № 86/31.01.2020 г. на Кмета на Община 

Ихтиман и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален 

номер 00140-2020-0001. 

 

 Днес, 12.02.2020год. в 10:00 часа в изпълнение на Заповед № 145/12.02.2020г. на 

Кмета на Община Ихтиман и в съответствие с чл. 103, ал. 1 от ЗОПв сградата на 

Общинска администрация -Ихтиман, гр.Ихтиман, ул. „Цар Освободител“                              

№ 123 , заседателната зала, ет. 4, се събра комисия в състав: 

 

Председател:  1. Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

Членове:  

1. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ 

2. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист 

и резерви: 

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

4.  Даниел Грънчаров  –  юрисконсулт 

 

 

 Със задача да отвори и разгледа подадената оферта на поканеният участник 

„Хидровод“ ЕООД, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 

участие в процедурата чрез пряко договаряне с горепосочения предмет. 

         Всички членове на комисията подписаха декларация съгласно чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което председателят на комисията 

откри заседанието и представи постъпилата оферта. 

Офертата регистрирана с Вх. № 70.00-36 от 10.02.2020 г., в деловодството на Община 

Ихтиман е подадена в непрозрачна опаковка. 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

          След отваряне на опаковката, съдържаща офертата на участика, комисията 

установи, че тя съдържа следните документи: 

1.  Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – образец № 1; 

2.  Ценово предложение за изпълнение – Образец № 2; 

3. ДЕКЛАРАЦИЯпо чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари – Образец № 3; 

4. Д Е К Л А Р А Ц И Я за липса на обстоятелства по смисъла на чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици – Образец № 4; 
5.   Количествено-Стойностна сметка. 

 

           След като се установи, че офертата на участника съдържа всички посочени в 

поканата до участника документи, комисията пристъпи към тяхното подробно 

разглеждане. 

Комисията извърши проверка в Търговски регистър и уточни, че участникът 

„Хидровод“ ЕООД е търговско дружество регистрирано в търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 203138695, представлявано от Милан Денков. 

            В приложението към Оферта – оброзец № 1, участникъът е декларирал: 

Предлаган срок за изготвяне на инвестиционния проект 30 календарни дни, след 

подписване на договора и след разплащане на авансово плащане. 

            Предлаган срок за изпълнение на поръчката:  220 календарни дни считано от 

датата на откриване на строителна площадка. 

Предлагани гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на 

обекта: 2 години (две години). 

Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническия инвестиционен 

проект и количествена сметка. 

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи. 

Ще осигурят за изпълнението на поръчката  необходимата техника и техническо 

оборудване. 

Съгласни са да поддържат валидна застраховката „професионална отговорност 

в строителството”  до завършването на дейностите по договора. 

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни 

работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

„Наредба РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
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продукти в строежите на Република България. Съответствието се установява по реда на 

същата Наредба. 

Декларират, че срока за валидност на настоящата оферта е 60 календарни дни. 

Декларират, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

            Предложената цена за изпълнение на поръчката е в размер на: 

1. Цена за изготвяне на инвестиционен проект в размер на 30 000.00 лв. 

/тридесет хиляди лева/   без ДДС или в размер на 36 000.00 лв. /тридесет и 

шест хиляди лева/ с вкл. ДДС. 

2. Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в 

размер на 8 000.00 лв. /осем хиляди лева/   без ДДС или в размер на 

9 600.00 лв. /девет хиляди и шестстотин лева/ с вкл. ДДС. 

3. Цена за изпълнение на СМР в размер на 977 684.47 лв. /деветстотин 

седемдесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и 

четиридесет и седем стотинки/   без ДДС или в размер на 1 173 221.37 лв. 

/един милион сто седемдесет и три хиляди двеста двадесет и един лева и 

тридесет и седем стотинки/ с вкл. ДДС. 

 

            Комисията констатира, че предложената обща цена не надвишава предвидената 

от Възложителя прогнозна стойност от  1 018 942.26 лв. без ДДС. 

 

            С оглед на направените констатации комисията единодушно  

РЕШИ: 

предлага на Кмета на Община Ихтиманда сключи договор за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: инженеринг – проектиране и строителство на 

обект: „Неотложни аварийно-възстановителни мероприятия по повишаване на 

проводимостта на преливника на яз. Борика с цел предотвратяване на 

наводнения на жилищни райони в с. Борика, общ. Ихтиман, както и спешна 

реконструкция на основния изпускател на язовира с цел предотвратяване 

ерозирането на въздушният му откос“ с участника: „ХИДРОВОД“ ЕООД. 

 
Комисията приключи работата си със съставянето на настоящия протокол на 

12.02.2020 г в 11:30 ч, който представя на Възложителя за утвърждаване ведно с 

всички документи по горе описаната процедура. 

Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.  
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КОМИСИЯ:       

                         Председател:    ...............П*................... 

                                                       /Иво Тодоров/ 

 

 

Членове: 1. ...............П*.....................                           2. ..................П*........................ 

  /инж. Констатнтин Димитров /                                       /Цветелина Хаджийска/  

 

 

 

Възложител:………П*………………..… 

инж. Тони Кацаров - Кмет 
съгласно Заповед № 119/07.02.2020  г. 
на Кмета на Община Ихтиман 

 

 

 

Дата на получаване:…12.02.2020………….   

 

 

Утвърдил:………П*…………………….. 

инж. Тони Кацаров  - Кмет 
съгласно Заповед № 119/07.02.2020  г. 
на Кмета на Община Ихтиман 

 

………17.02.2020………………………. 

дата на утвърждаване 
 

 

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


