
О Б Щ И Н А   И Х Т И М А Н 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 
 

 

основание чл. 54, ал. 12 и чл. 56 от Правилника за прилагане на закона                                                       

за обществените поръчки /ППЗОП/ 

 

 

         Днес, 11.12.2018 г., в 14:00 часа в заседателната зала на Община Ихтиман, находяща се 

в административната сграда на Общината на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител”                 

№ 123, етаж ІV, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед                                   

№ 1643/06.12.2018 г. на инж. Тони Кацаров - Зам. Кмет на Община Ихтиман /съгласно 

Заповед № 1568/27.11.2018 г./ на Кмета на Община Ихтиман, за преглед, оценка и класиране 

на офертите, депозирани за участие в процедура Публично състезание при реда и условията 

на Глава 25та от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:  “Зимно поддържане – 

снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община 

Ихтиман през 2019 г.” открита с Решение № 1502 / 14.11.2018 г. на Кмета на Община 

Ихтиман. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед, заседава в следния състав: 

 

Председател:  1. Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

Членове:  

2.   Даниел Грънчаров  –  юрисконсулт на Община Ихтиман 

3.   Маринела Иванова – старши счетоводител 

и резерви: 

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

5. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист в Община Ихтиман 

 

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП се събра на закрито заседание и започна работа 

по разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

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

Възложителя, в изпълнение на Протокол № 1 от 06.12.2018 г. На комисията за извършване на 

подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, както и на представеното 

техническо предложение на участника в процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 

от ЗОП.  

Председателят на Комисията, докладва за постъпилите допълнителни документи, 

изискани от участника на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. В указания с Протокол № 1 срок 

– до 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на протокола, в деловодството на Община 

Ихтиман са постъпили допълнителни документи от участник, както следва:  

 

 

№ УЧАСТНИК Вх. №, дата и час 

1. 
„ЯГУАР  02“ ЕООД  

гр. Ихтиман, ул. „Ивайло“ № 60 
Вх. № Юл - 384 от 11.12.2018 г.,  
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Комисията продължи своята работа с отваряне на допълнително представените 

документи  относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя на единствения Участник в процедурата. 

 

1. Оферта с вх. № Юл - 379 от 05.12.2018 г., подадена от „Ягуар 02“ ЕООД 

 

С оглед констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/06.12.2018 г., на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППОЗП от участникът са изискани допълнителни документи. С 

писмо изх. № Юл - 381/07.12.2018 г. До участника «Ягуар 02» ЕООД е изпратен Протокол  

№ 1 от 06.12.2018 г. от работата на комисията, който е получан от участника на 07.12.2018 г. 

В определения от комисията срок до 5 работни дни от получаването на Протокол 

1/06.12.2018 г., участникът е представил допълнителни документи, вх. № Юл – 

384/11.12.2018 г., както следва: 

- Опис на представените документи; 

- Нов еЕЕДОП, представен на оптичен носител, в електронен вид, съгласно чл. 67, ал. 

4 от ЗОП, подписан с електронен подпис – 1 бр., подписан от Страхил Алексов – 

Управител. 

           Представеният нов еЕЕДОП е с коректно попълнена информация и по: 

1. В част ІІ, Раздел А „Информация за икономическият оператор”, поле 10, б. „д“ е 

отбелязано „Икономическият оператор може ли да предостави удостоверение за плащането 

на социалноосигурителни вноски ………“.  

2. В част ІІ, Раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор”, 

участникът  е посочил информация. 

3.  В част ІІ, Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва”, участникът  е посочил информация. 

4. В част ІIІ, Раздел В „Основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение”, участникът  е посочил информация. 

5. В  част ІV, Раздел В „Технически и професионални способности”, поле 9, 

участникът  е посочил информация за модела, техническите характеристики на МПС и 

специализираното оборудване, с което същите са снабдени за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 

Съгласно представената от участника информация в новия еЕЕДОП, комисията счита, 

че участникът «ЯГУАР 02» ЕООД отговаря напълно на изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор поставени от Възложителя. 

  

Във връзка с гореизложеното комисията реши да допусне участника «ЯГУАР 02» 

ЕООД до разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията продължиработата си като пристъпи 

към разглеждане на техническото предложение за съответствие с предварително обявените 

условия, както следва: 

«ЯГУАР 02» ЕООД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в оригинал по образец № 3 от 

документацията за участие. Комисията счита, че техническото предложение отговаря на 

предварително обявените условия и изисквания от Възложителя и «ЯГУАР 02» ЕООД се 

допуска до отваряне на плика «Предлагани ценови параметри» от офертата му за участие. 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията реши публичното заседание на 

комисията за отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник да се проведе на 
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14.12.2018 г. от 10:00 часа  в административната сграда на Общината на адрес: гр. Ихтиман, 

ул. „Цар Освободител” № 123, етаж ІV. Заседанието е публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Да се оповестят датата, часа, и мястото на отваряне на ценовите предложения чрез 

публикуване на съобщение на сайта на Община Ихтиман на интернет адрес: www.ihtiman-

obshtina.com в „Профила на купувача“ към преписката на обществената поръчка не по-късно 

от 2 /два/ работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения. 

 

Председателят на комисията закри заседанието. 

          

          Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на Комисията на 

11.12.2018 г. в 15:30 часа. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

          Председател:  1. Иво Тодоров  –  ……………П*……………… 

  

          Членове:  

                      2. Даниел Грънчаров  –  …………П*………………... 

 

 

           3.   Маринела Иванова – …………П*……………….   

 

 

 

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

 

 

 

http://www.ihtiman-obshtina.com/
http://www.ihtiman-obshtina.com/

