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

ПРОТОКОЛ
№1
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 987/18.07.2019 г. на кмета на
Община Ихтиман за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и
рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Ихтиман“,
открита с Решение № 860/26.06.2019 г. г., публикувана в Регистъра на обществените
поръчки на АОП с уникален номер 00140-2019-0003.
Днес, 18.07.2019 год. в 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Ихтиман, гр.Ихтиман, комисия в състав:
Председател: 1. Зорница Бошнакова – външен експерт от списъка на АОП по чл. 229,
ал. 1, т. 17 от ЗОП с уникален № ВЕ – 158, квалификация - юрист
Членове:
1.
2.
3.
4.

Иво Тодоров – юрист
Чавдар Атанасов – старши експерт
Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
Инж. Петър Добрев – гл. инженер

и резерви:
1. Евгения Чомпалова – външен експерт от списъка на АОП по чл. 229, ал. 1, т.
17 от ЗОП с уникален № ВЕ – 1137, квалификация – инженер
2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
се събра в изпълнение на Заповед № 987/ 18.07.2019 г. на кмета на Община Ихтиман
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на
общинско сметище за битови отпадъци на община ихтиман“, открита с Решение №
860/26.06.2019 г. г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с
уникален номер 00140-2019-0003.
Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на
провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на
валидни решения
Получените оферти се предадоха на председателя на комисията с протокол,
съставен на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
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Председателят на комисията уведоми членовете й, че в определения от
възложителя срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка, до 17:00
часа на 17.07.2019 г. е постъпила 1 (една) оферта, съгласно представения Протокол по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от участника Обединение „Рекултивация Ихтиман 2019“,
подадена на 17.07.2019 г. в 14.47 часа, с Вх.№70-00-159/17.07.2019г.
След запознаване със списъка с постъпилите оферти, всеки член на комисията
подписа декларация съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На публичното заседание на комисията присъства г-н Тихомир Иванов Петров –
упълномощен представител на участника ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ
ИХТИМАН 2019“. 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 присъстват/не изпращат представители на днешното заседание
на комисията.
I. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, по реда на
тяхното постъпване, както следва:
1. Участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта 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”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи, като
комисията продължи своята работа при условията на закрито заседание.
ІІ. Проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и с
критериите за подбор, поставени от възложителя
На закрито заседание, на което присъстваха всички членове на комисията и е
налице необходимия кворум за вземане на валидни решения, Председателят запозна
останалите членове за изготвения от него график за разглеждане и оценка на
постъпилите оферти за участие в настоящата процедура. Комисията пристъпи към
разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертата.
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В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от
ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя.
При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в
настоящия протокол.
За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на
комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите
от проверката са, както следва:
КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
1. Участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“
Участникът е представил Договор за създаване на обединението от 02.07.2019 г.
г., видно от който:
Обединението се представлява от Валентин Валентинов Денчев – упълномощен
съгласно цитирания договор. Дружеството е съставено от следните партньори:
- „Комунал Инженеринг” ЕООД, с управител Валентин Валентинов Денчев.
Лицето Валентин Валентинов Денчев е това, което по силата на чл.40, ал.2, т.3
от ППЗОП следва да декларира обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП в ЕЕДОП на
дружесвото. Същото лице е подписало ЕЕДОП на дружеството и е отговорило
отрицателно на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП,
наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- „Чистота Тетевен“ ООД с управител Валентин Валентинов Денчев.
Лицето Валентин Валентинов Денчев е това, което по силата на чл.40, ал.2, т.3
от ППЗОП следва да декларира обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП в ЕЕДОП на
дружесвото. Същото лице е подписало ЕЕДОП на дружеството и е отговорило
отрицателно на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП,
наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
А) Участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява
обединението за целите на настоящата поръчка - „Комунал Инженеринг” ЕООД,
съгл. чл.2, ал.2 от Договор за създаване на обединението от 02.07.2019 г.
Б) Правата и задълженията на участниците в обединението: Раздел IV от
Договор за създаване на обединението от 02.07.2019 г.;
В) Разпределението на отговорностите в обединението: чл.14, ал.9-ал.12 от
Договор за създаване на обединението от 02.07.2019 г.;
Г) Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението: чл.7 от Договор
за създаване на обединението от 02.07.2019 г., както следва:
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- Видът на разпределените дейности за „Комунал Инженеринг” ЕООД в
поръчката е строително-монтажни работи по закриване и рекултивация на
съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Ихтиман и доставка на
строителни продукти и материали;
- Видът на разпределените дейности за „Чистота Тетевен“ ООД в поръчката е:
дейностите по подготовка на необходимата техническа документация посочена в
изискванията на Възложителя, както и приложенията към нея, като ще предостави при
необходимост и административна помощ (администриране и архивиране на
документацията) за цялостното изпълнение на договора за обществена поръчка),
логистични дейности при изпълнението на поръчката и извозване на строителни
отпадъци при необходимост.
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
С извършване на описаните действия комисията приключи работа.
*

*

*

Комисията продължи своята работа по разглеждането, оценяването и класирането
на подадените оферти в процедурата за възлагане на обществена поръчка с
горепосочения предмет.
Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на
провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на
валидни решения.
I. Преценка за съответствие на техническото предложение на допуснатия
участник с изискванията на Възложителя:
Комисията на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за
съответствие на техническото предложение в офертата на участника с предварително
обявените условия на Възложителя, съгласно Техническата спецификация на
обществената поръчка.
Преди да пристъпи към оценяване на офертата по заложения технически
показател за оценка, Комисията проверява дали представените предложението съдържа
всички необходими документи, изготвено ли е по образец и дали предложението за
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя, залегнали в
документацията и техническата спецификация, обезпечава ли качественото изпълнение
на поръчката, отчитайки спецификите й.
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Кратко описание на техническото предложение на
Участник № 1: ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“

В техническото предложение на участника е деклариран срок за изпълнение на
техническата рекултивация от 180 (сто и осемдесет) календарни дни до датата на
съставяне на Констативен акт обр.№15 по същата наредба.
Участникът е представил организация за изпълнение на строителството, като са
разписани: подход и организация и организация за извършване на СМР. Обособени са и
са описани следните етапи за изпълнение на обществената поръчка: Подготвителен етап,
Извършване на строително-монтажни работи, Отстраняване на дефекти в 12 месечен
срок след приемане на техническата рекултивация, в т.ч. поддръжка на озеленяване и
Гаранционно обслужване. За горе изброените етапи са дефинирани отделни дейности,
които са включени в тях. В офертата е разписана организация на работната ръка,
организация и мобилизация на техническите ресурси и организация на доставките на
материали за обекта.
В техническата оферта е представена организация на работата на ключовия екип,
като е посочено как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на
дейностите. Планираната организационна структура е онагледена посредством графика.
Разпределени са задължения и отговорности на следния експертен персонал:
Ръководител екип, Технически ръководител на обекта, Координатор по безопасност и
здраве, Експерт по контрол на качеството, Геодезист и Озеленител. За горе изброените
експерти е разгледана йерархична подчиненост, комуникация и вземане на решения.
Участникът е представил планирания начин на осъществяване на комуникация с
възложителя, координация и съгласуване на дейностите. В табличен вид е онагледено
планираното разпределение на работата по експерти на ниво отделна задача за всяка от
дейностите.
В техническото предложение се съдържа таблица отразяваща дейностите и етапите,
броя работници и планираната техника/механизация за всеки вид работа. Участникът е
разписал задължения и отговорности на експертите за изпълнението на всяка от
дефинираните от него дейности. Необходимите материали за изпълнение на
обществената поръчка са отразени в табличен вид по дейности и етапи.
Участникът е разписал мерки за вътрешен контрол и организация на работата на
екипа от експерти, с цел гарантиране на качествено изпълнение на поръчката. Разгледани
са направления за осъществяване на вътрешен контрол: превантивен контрол, текущ
контрол и приемателен контрол. За всяко направление са разписани действия и
задължения на отговорните експерти.
Към техническата оферта е разработена работна програма за изпълнение на
строителството. Направено е предложение за изпълнение на дейностите, като е
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направено описание на технологията на изпълнение на следните видове работи:
подготвителни работи, земни работи, стартови земни работи, основни земни работи, тяло
на отпадъците, газоотвеждаща система, техническа рекултивация на депото и
биологична рекултивация. В тази част на офертата е направено описание на
докладването по време на изпълнение на обществената поръчка - Ежемесечни доклади
за изпълнението на задълженията на изпълнителя, Тримесечен (междинен) доклад за
изпълнение на договора и Окончателен доклад за изпълнението на договора. Разписана
е организацията на работа и начините за изготвяне на екзекутивна документация за
обекта.
В техническата оферта е направено описание на последователността и
взаимообвързаността на изпълнение на дейностите от предмета на обществената
поръчка. Разгледани са начини (мерки) за постигане на качество – геодезичен контрол,
лабораторен контрол, екологичен контрол, ПБЗ, сигурност и режим на достъп.
Участникът е засегнал рискове за безопасността и здравето при работа на територията на
съществуващото депо и мероприятия за безопасност и хигиена. Направени са
предложения относно мерки за осигуряване на качеството на обекта. В табличен вид е
онагледена планираната организация, мобилизация и/или разпределение на
използваните от участника ресурси, с цел обвързаност с предложението за изпълнение
на дейностите.
Към техническото предложение са представени следните приложения:
- Линеен график до подписване на Акт Образец 15 от Наредба №3, отразяващ:
етапи и дейности, ед.мярка, количество, брой хора, техника/механизация и
взаимообвързаност съгласно началото на изпълнение на деиността/работата/задачата.
- Линеен график за изпълнение на дейности по биологична рекултивация,
отразяващ: дейности, ед.мярка, количество, продължителност, начало, край, брой
работници и предвидена техника/механизация.
- Диаграма на работната ръка към Линеен график до подписване на Акт Образец 15
- Диаграма на механизацията към Линеен график до подписване на Акт Образец 15
- Диаграма на работната ръка към Линеен график за изпълнение на дейности по
биологична рекултивация.
- Диаграми на механизацията към Линеен график за изпълнение на дейности по
биологична рекултивация.
След като разгледа техническото предложение на Участник №1
ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“, Комисията единодушно
констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и
допуска офертата до по-нататъшно участие в обществената поръчка.
След извършената проверка на Предложението за изпълнение на поръчката,
Комисията единодушно взе решение за допускане на офертата на участника
ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“ до етап „Оценка на Техническите
предложения“.
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II. Оценка на предложението за изпълнение на допуснатия участник
съгласно Методиката за оценка на офертите, одобрена от Възложителя:
Оптималното съотношение качество/цена се оценява въз основа на следните
показатели:
Изложението на цялостния подход за изпълнение на обекта съдържа
следните елементи по отношение на показател „Концепция за изпълнение“ – КИ:
Минимално изискуемите елементи:

Участникът е представил организационна схема на изпълнението на
поръчката, като е посочил длъжностите и взаимовръзките между възложител,
изпълнител, както и ключовия персонал, участващ в изпълнението на дейностите.

Разписано е Предложение за проектиране и строителство, включващо
генерален подход и методология за изпълнение на дейностите и описание на работните
методи за проектиране и изпълнение на основните строителни и монтажни работи,
отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР,
тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с приложимата нормативна
уредба, техническата документация и предложения линеен график за изпълнение.
Направено е описание на необходимите материали, механизация и оборудване и
човешки ресурс.

Приложен е линеен график, който представя работната програма за
изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на
Документацията и Договора. В него са прецизирани отделните дейности и е съобразен с
технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни
дейности. Календарният план показва последователността, продължителността и
разпределението във времето на етапите от Договора и Обекта и включените в него
работи, в това число нестроителни дейности, доставка на материали и оборудване,
строително-монтажни работи, необходимите ресурси (труд, механизация) за изпълнение
на работите и изпитванията.
Линейният график съдържа информация за отделните дейности,
продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото
оборудване и механизация, начален и краен ден за всяка дейност. Видна е
последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в
рамките на предложения срок. Приложена е и Диаграма на работната ръка.
Графикът показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции,
както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация,
техническата документация и предложените ресурси.
Той е в съответствие с декларираната организация на работа и техническото
оборудване за изпълнение на поръчката.
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Между представения линеен график, диаграмата на работната ръка и останалите
части на техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение
на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Разписани са и мерки за опазване на околната среда и контрол на
социалното напрежение, като е обърнато внимание на:
Съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото
законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве;
Подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране,
оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и
излишни земни маси;
Опазване и възстановяване на нарушени зелени терени;
Почистване на строителната площадка и оросяване срещу запрашаване;
Подходящо обезопасяване и сигнализиране на строителната площадка в
т.ч. осигуряване на безопасно преминаване на пешеходци;
Предоставяне на навременна, пълна и точна информация по отношение на
причиняваните неудобства и затруднения.
На база на горните констатации и възприетата методика за комплексна
оценка от Възложителя, Комисията присъжда на участника 15 точки.
Комисията констатира, че по отношение на техническото предложение са
налице следните условия, надграждащи офертата:

Предложената концепция за изпълнение съдържа характеристики,
гарантиращи навременното и качествено изпълнение на дейностите от предмета на
поръчката и изразяващи се в: разпределение във времето на работните звена, както и
индивидуалните експерти и работници за изпълнение на предвидените дейности, като са
дефинирани състава и квалификацията им и са посочени конкретните задължения, които
същите ще изпълняват съобразно планираните за изпълнение от тях дейности.

Предложената концепция за изпълнение съдържа характеристики,
гарантиращи навременното и качествено изпълнение на дейностите от предмета на
поръчката и изразяващи се в: организация за съставяне на необходимите документи за
изпълнение предмета на поръчката, подлежащи на изготвяне от страна на изпълнителя,
като е посочено съдържанието им, основания за тяхното съставяне, мерки за навременно
изпълнение, отговорен служител за изпълнение на дейността и отговорни лица за
удостоверяването им.

Предложената концепция за изпълнение съдържа характеристики,
гарантиращи навременното и качествено изпълнение на дейностите от предмета на
поръчката и изразяващи се в: организация на доставката на материали, необходими за
изпълнение на строежа. Посочени са конкретни мерки за осигуряване на своевременна
доставка на необходими материали, както мерки за извършване на входящия контрол за
качество и съответствие на доставяните материали с предвидените за използване такива.
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За всяка една от мерките е посочено същност и обхват, конкретни дейности, които се
предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт и/или служител, ангажиран с прякото
й изпълнение. Мерките са съпроводени и от описание на очаквания ефект от
изпълнението им в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и
качеството и съответствието на материалите.

Предложената концепция за изпълнение съдържа характеристики,
гарантиращи навременното и качествено изпълнение на дейностите от предмета на
поръчката и изразяващи се в: конкретни действия, които се предвиждат за изпълнението
на всяка една от предложените мерки за опазване на околната среда и контрол на
социалното напрежение, в това число конкретния служител ангажиран с прякото им
изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които
ще контролират изпълнението на мярката и начина им на взаимодействие с
контролирания служител. Мерките са съпроводени и от описание на очаквания
екологичен ефект от изпълнението им.

Предложената концепция за изпълнение съдържа характеристики,
гарантиращи навременното и качествено изпълнение на дейностите от предмета на
поръчката и изразяващи се в: организация за вътрешен контрол и механизми за
осигуряване на качеството по време на изпълнение на проектирането и строителството.
Направено е предложение с мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение
на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството е съпроводена от:
същност и обхват на мярката; описание на контролните действия, които ще се извършват
при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с
изпълнението на тези дейности; описание на отделните техни задължение, свързани с
дейностите по конкретната мярка. Мерките са съпроводени и от описание на очакваното
въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.
На база на горните констатации и възприетата методика за комплексна
оценка от Възложителя, Комисията присъжда на участника общо 65 точки по
показател Концепция за изпълнение – КИ, защото отговаря на условията за оценка
от 15 точки и в нея се установи кумулативното наличие на всички пет от
обстоятелствата, обосноваващи по-високо качество на изпълнение.
С това действията на Комисията разглеждане и оценка на предложенията за
изпълнение приключиха. Решенията на комисията са взети единодушно от нейните
членове. Особено мнение от член на комисията не бе изказано.
Въз основа на горното, комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Комисията, назначена със Заповед № 987/18.07.2019 г. единодушно гласува да
допусне до отваряне на ценовото му предложение Участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ
„РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“.
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2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои
на 15.08.2019 г. (четвъртък) от 13.30 часа.
Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на
отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Ихтиман,
съгласно изискванията на документацията за участие.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата
07.08.2019 г., както следва:

Председател: ……………П*………………..
Зорница Бошнакова
Членове:
1. …………… П*…………………….
Иво Тодоров – юрист
2. …………… П*…………………..
Чавдар Атанасов – старши експерт
3. …………… П*………………………..
Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
4. ……………… П*……………………
Инж. Петър Добрев – гл. инженер

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

П Р О Т О К О Л
№2
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 987/18.07.2019 г. на кмета на
Община Ихтиман за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и
рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Ихтиман“,
открита с Решение № 860/26.06.2019 г. г., публикувана в Регистъра на обществените
поръчки на АОП с уникален номер 00140-2019-0003
Днес, 15.08.2019 г, в 13:30 часа в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123, ет.4, в
заседателна зала на Община Ихтиман, комисия в състав:

Председател: Зорница Бошнакова – юрист, външен експерт
Членове:
1.
2.
3.
4.

Иво Тодоров – юрист
Чавдар Атанасов – старши експерт
Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
Инж. Петър Добрев – гл. инженер

и резерви:
1. Евгения Чомпалова – външен експерт от списъка на АОП по чл. 229, ал. 1, т.
17 от ЗОП с уникален № ВЕ – 1137, квалификация – инженер
2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
се събра в изпълнение Заповед № 987/18.07.2019 г. на кмета на Община Ихтиман
за отваряне на ценовите предложения към подадените оферти в посочената процедура за
възлагане на обществена поръчка.
Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на
провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на
валидни решения.
На 12.08.2019 г., на Профила на купувача е публикувано съобщение за датата,
мястото и часа на отварянето на ценовите предложения на участниците.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с
правилата за работа на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите
предложения.
В определения час за публично заседание по отваряне на ценовите оферти на
участниците не присъстваха гпредставители на участтниците. 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 присъстват/не изпращат
представители на днешното заседание на комисията.
Председателят на комисията съобщи, че съобразно изискването на чл. 56, ал. 2 от
ППЗОП, комисията е разгледала техническите предложения на участниците, извършила
е проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия и е допуснала и
оценила офертата на Участник ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН
2019“ по показателя извън цената.
Председателят обяви резултатите от оценяването на офертата на допуснатия
участник по технически показател от Методиката за оценка на офертите. Действията на
комисията са отразени в подписания от членовете Протокол № 1.
В съответствие на разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение
на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
Недопуснати до този етап на процедурата няма, тъй като няма други субекти,
подали оферти.
I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“
Председателят на Комисията отвори плика с надпис „Предложени ценови
параметри“ към офертата на Участник ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ
ИХТИМАН 2019“ и съобщи предложената обща цена за изпълнение на поръчката без
непредвидени разходи в размер на 1 381 979,43 (един милион триста осемдесет и една
хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и четиридесет и три стотинки) лева без
включен ДДС.
С извършването на тези действия публичната част от заседанието приключи, като
комисията продължи своята работа при условията на закрито заседание.
II. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК
„ПРЕДЛАГАНИ
ЦЕНОВИ
ПАРАМЕТРИ“
ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ
С
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Преди да пристъпи към оценка по избрания от възложителя критерий за възлагане,
Комисията следва да провери дали ценовото предложение на участника Участник
ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“ е подготвено и представено в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
1. Преценка за допустимост на Ценовото предложение:
Участникът е представил Ценово предложение по Образец № 5 с приложени КСС
по образец № 5.1. Ценовото предложение и Анализи на единични цени на участника не
надвишава прогнозната стойност на поръчката. При извършена проверка на сбора на
единичните цени в Образец № 5.1 – КСС се установи, че те отговарят и са идентични с
предложените цени – обща, с тази в Образец № 5 - Ценово предложение. Комисията

извърши проверка дали предложената обща цена без ДДС е с правилно начислен 20%
ДДС.
Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение, съгласно
утвърдената с документацията методика за комплексна оценка.
2. Проверка за наличие на основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за предложенията
в плик „Предлагани ценови параметри“ на участниците:
Разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП не е приложима, поради невъзможност да се
извърши математическо съотнасяне на стойността на предложената цена на съответния
участник към средната стойност на други ценови предложения, тъй като е допуснат само
един участник.
3. Оценка на предложените ценови параметри по показателя ЦП — „Ценови
показател“.
ЦП= (Цmin/Цi)*35, където
Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите
предложения на всички участници.
Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на
съответния участник.
III. Изчисляване на Комплексна оценка (КО) на участника:
Комисията приложи формулата, определена от възложителя за Комплексна
оценка:
Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“е:
КО = КИ+ЦП
Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.
На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока
комплексна оценка (КО). Останалите участници се класират в низходящ ред, съгласно
съответната им Комплексна оценка.

Участник ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“
КИ „Концепция за изпълнение“
ЦП — „Ценови показател“
ЦП= (Цmin/Цi)*35

783 844,95 / 783 844,95 х 35 =
= 1,00 х 35,00

Резултат

(35,00) + (65,00)

Комплексна оценка (КО)

Точки
по
показателя
65,00 т.
35,00 т.
100,00 т.
100,00 точки

IV. Крайно класиране:
Комисията извърши следното класиране по степента на съответствие на
офертите, изразена в числа, с предварително обявените от възложителя условия, на
основание чл.58, ал.1 от ППЗОП:
Класиране/
Място
Първо
Второ

Участници
ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН
2019“
Няма класиран

Комплексна
оценка (КО)
100,00 т.
-

V. Решения на Комисията:
Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на
техническото и ценово предложение на участника, допуснат до съответните етапи от
процедурата, подробно описани в настоящия протокол и получената комплексна оценка
от участника, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията:

Р Е Ш И:
І. Да предложи на Възложителя следното класиране на участниците:

Класиране/
Място
Първо
Второ

Участници
ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН
2019“
Няма класиран

Комплексна
оценка (КО)
100,00 т.
-

II. Предвид извършеното класиране, да предложи на Възложителя за изпълнител
на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско сметище
за битови отпадъци на община Ихтиман“, открита с Решение № 860/26.06.2019 г. г.,
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 001402019-0003, да бъде избран участника, класиран на първо място, а именно:

Участник ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“, с оферта с
с Вх.№70-00-159/17.07.2019г., подадена на 17.07.2019 г. в 14.47 часа с Комплексна
оценка от 100,00 точки.
III. Комисията не предлага на Възложителя да бъдат отстранени участници, тъй
като няма подадени други оферти.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове
на дата 16.08.2019 г., както следва:

Председател: ……………П*………………..
Зорница Бошнакова
Членове:
1. …………… П*…………………….
Иво Тодоров – юрист
2. …………… П*…………………..
Чавдар Атанасов – старши експерт
3. …………… П*………………………..
Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
4. ……………… П*……………………
Инж. Петър Добрев – гл. инженер

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

УТВЪРЖДАВАМ: ………П*……………./ дата 19.08.2019 г.
Инж. Тони Кацарови.д. кмет на община Ихтиман,
съгласно Заповед №1144/16.08.2019 на Кмет на Община Ихтиман -Калоян Илиев

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

от Комисия, назначена със Заповед № 987/18.07.2019 г. на кмета на Община Ихтиман
Относно: разглеждане на офертите, получени в процедура с предмет: „Закриване и
рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Ихтиман“,
открита с Решение № 860/26.06.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените
поръчки на АОП с уникален номер 00140-2019-0003.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,
С Ваше Решение № № 860/26.06.2019 г. е открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско сметище за
битови отпадъци на община Ихтиман“, открита с Решение № 860/26.06.2019 г. г.,
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-20190003.
За провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка с
горепосочения предмет е назначена комисия с Ваша Заповед № 987/18.07.2019 г., която да
разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата, като е определен срок за
приключване на работата до 18.10.2019 г. вкл.
Комисията е в следния състав:
Председател: 1. Зорница Бошнакова – външен експерт от списъка на АОП по чл. 229,
ал. 1, т. 17 от ЗОП с уникален № ВЕ – 158, квалификация - юрист
Членове:
1.
2.
3.
4.

Иво Тодоров – юрист
Чавдар Атанасов – старши експерт
Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
Инж. Петър Добрев – гл. инженер

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 17.07.2019 г. постъпи 1 (една) оферта, съгласно
представения Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от Участник ОБЕДИНЕНИЕ
„РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“.
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 постъпилата по процедурата оферта се
проведе на датата и часа, посочени в Обявлението на поръчката. На публичното заседание
на комисията присъстваше представител на Участник ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ
ИХТИМАН 2019“. 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 офертата, 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 участникът е представил своята оферта 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
опаковката 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 бяха запознати с изготвения график за
разглеждане и оценка на постъпилата оферта за участие в процедурата, след което се
извърши 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 подалия оферта Участник ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в документите по
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията продължи работата си по разглеждане на офертата на участниците и в
съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническото
предложение към офертата на участника.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на ОБЕДИНЕНИЕ
„РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“ отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя и допусна участника до по-нататъшно участие в процедурата.
Комисията извърши оценка на офертата на Участник ОБЕДИНЕНИЕ
„РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“ по заложения от Възложителя показател за
възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, като въз основа на приетата
методика и направените констатации, Комисията присъди на Участника
ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“ по показател „Концепция за
изпълнение“ (КИ) оценка от 65 точки.
Комисията единодушно гласува да допусне до отваряне и оценка на ценовото
предложение на Участника ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“.
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 № 1.
3. Трето заседание (публично) за отваряне на ценовите предложения:
На публичното заседание, което се проведе на 15.08.2019 г. от 13.30 часа , не
присъстваха представители на участника и на средствата за масово осведомяване.
Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия
участник и председателят оповести предложената цена, както следва:
Обща цена за изпълнение на поръчката без непредвидени разходи в размер на 1 381 979,43
(един милион триста осемдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и
четиридесет и три стотинки) лева без включен ДДС.
С това приключи публичното заседание, като действията на Комисията са закрепени
в Протокол № 2.
4. Четвърто (закрито) заседание:
На закрито заседание комисията провери дали Ценовото предложение на участника
е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие
в процедурата. Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и
установи следното:
Участникът е представил Ценово предложение по Образец № 5 с приложени КСС по
образец № 5.1. и Анализи за единични цени, Ценовото предложение на участника не
надвишава прогнозната стойност на поръчката. При извършена проверка на сбора на
единичните цени в Образец № 5.1 – КСС се установи, че те отговарят и са идентични с
предложените цени – обща, с тази в Образец № 5 - Ценово предложение. Комисията
извърши проверка дали предложената обща цена без ДДС е с правилно начислен 20%
ДДС.
Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение, съгласно
утвърдената с документацията методика за комплексна оценка.

Комисията не приложи разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, поради невъзможност
да се извърши математическо съотнасяне на стойността на предложената цена на
съответния участник към средната стойност на други ценови предложения, тъй като е
допуснат само един участник.
Комисията изчисли оценката на Участник ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ
ИХТИМАН 2019“ по ценовия показател - 35,00 т.
В същото закрито заседание комисията формира комплексната оценка на участника,
допуснат до оценка и с отворен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, а именно:
За ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“ получена Комплексна
оценка от 100,00 т.
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. 9 от ППЗОП
Комисията взе решение да предложи на Възложителя следното:
А) Извършва следното класиране:
Класиране/
Място
Първо
Второ

Участници
ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН
2019“
Няма класиран

Комплексна
оценка (КО)
100,00 т.
-

Б) Предвид извършеното класиране, Комисията предложи на Възложителя за
изпълнител на обществена поръчка с предмет: Закриване и рекултивация на общинско
сметище за битови отпадъци на община Ихтиман“, открита с Решение №
860/26.06.2019 г. г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с
уникален номер 00140-2019-0003, да бъде избран участника, класиран на първо място, а
именно:
Участник ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“, с оферта с
Вх.№70-00-159/17.07.2019г. подадена на 17.07.2019 г. в 14.47 часа, с Комплексна оценка
от 100,00 точки.
В съответствие с чл. 60, ал. 2 от ППЗОП към настоящия доклад прилагаме
протоколите, отразяващи работата на комисията – Протокол № 1 и Протокол № 2.
На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП комисията, назначена с
Ваша Заповед № 987/18.07.2019 г., Ви предава настоящия протокол-доклад за
утвърждаване заедно с цялата документация по процедурата.
Настоящият протокол се изготви на 16.08.2019 г. и се подписа от членовете на
комисия, назначена Заповед № 987/18.07.2019 г на Кмета на Община Ихтиман, както
следва:

Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

График за работата на Комисията, изготвен от Председателя;
Протокол № 1 от 07.08. 2019 г;
Протокол № 2 от 16.08. 2019 г.;
Оферта от участник по Регистъра на постъпилите оферти;
Документация за участие в процедурата;
Регистър на получените оферти;
Списък на присъстващите лица при отварянето на офертите;

Председател: ……………П*………………..
Зорница Бошнакова
Членове:
1. …………… П*…………………….
Иво Тодоров – юрист
2. …………… П*…………………..
Чавдар Атанасов – старши експерт
3. …………… П*………………………..
Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
4. ……………… П*……………………
Инж. Петър Добрев – гл. инженер

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

