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ПРОТОКОЛ
№1
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 1669/04.12.2019 г. на кмета на
Община Ихтиманза възлагане на обществена поръчка с предмет:“ЗИМНО
ПОДДЪРЖАНЕ – СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ
ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН ПРЕЗ 2020 Г”, открита с

Решение № 1556/11.11.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на
общественапоръчка по реда на глава двадесет и пета от ЗОП (публично състезание)
Днес, 04.12.2019 год. в 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Ихтиман, гр.Ихтиман, комисия в състав:
Председател: Иво Тодоров – правоспособен юрист
Членове:
1. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ
2. Маринела Иванова – ст. счетоводител
и резерви:
3. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
4. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
се събра в изпълнение на Заповед № 1669/04.12.2019 г. на кмета на Община
Ихтиманза възлагане на обществена поръчка с предмет:“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ –
СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН ПРЕЗ 2020 Г”, открита с Решение №
1556/11.11.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на общественапоръчка по
реда на глава двадесет и пета от ЗОП (публично състезание).
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.
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 на03.12.2019 г. е постъпила1 (една)оферта, съгласно представения Протокол по чл.
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48, ал. 6 от ППЗОП от участника „ЯГУАР 02“ ЕООД, подадена на 03.12.2019 г. в 15.55
часа, с Вх.№ Юл-340/03.12.2019г.
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 отваряне на офертите не присъстват участниците в процедурата
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване.
I. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, по реда на
тяхното постъпване, както следва:
1. Участник № 1 „ЯГУАР 02“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята офертав 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 в
11:20 часа на 04.12.2019 г., като комисията продължи своята работа на 04.12.2019 г. в
13:30 часа, 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.
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.
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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 „ЯГУАР 02“ ЕООД
Въз основа на подробнияекспертен анализ, извършен от настоящиятпомощен
орган по отношение на данните и информацията, обективирани в представената в
офертатаЕдиннаевропейска декларация за общественипоръчки, едновременно и на
основание
констатациите
на
Комисията,
досежносъответствието
на
визиранитедокументи с разписаните и утвърдени от Възложителя изисквания,
относимикъмкомплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ,
съдържаща документите, доказващи изпълнението на одобрените условия към личното
състояние и на минималните изисквания като критерии за подбор, констатира, че в
представената от „ЯГУАР 02“ ЕООД оферта за изпълнение на дейностите от
обхвата на възлагане с настоящата обществена поръчка,няма липсващи документи
и/или несъответствия с поставените от Възложителя условия за допустимост,
или други негови изисквания за участие в процедурата.
Във връзка с гореизложеното, Комисията реши да допусне участника до
разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката.
На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисита пристъпи към преценка за
съответствие на техническото предложение в офертата на участника с предварително
обявените условия на Възложителя.
Техническото предложение на участника е изготвено в оригинал по образец № 2
от документацията за участие.
След като разгледа техническото предложение на единственият участник
„ЯГУАР 02“ ЕООД, Комисията единодушно констатира, че то отговаря на
предварително обявените условия на Възложителя и допуска офертата до понататъшно участие в обществената поръчка, а именно отваряне на пликас надпис
„Предлагани ценови параметри“
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Комисията насрочи следващо заседание на 09.12.2019г. 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 основание чл.57, ал.3 се задължава
председателя на комисията да направи публично 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 04.12.2019 г. в 14.30 часа. Настоящата
комисия при своята работа отразена в настоящия протокол проведе едно закрито
заседание.

КОМИСИЯ:
Председател:

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

Членове: 1. ...............П*........................
/ инж. Константин Димитров /

2. ..................П*........................
/ Маринела Иванова/

* Заличени данни на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.
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ПРОТОКОЛ 2
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 1669/04.12.2019 г. на кмета на
Община Ихтиман за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ –
СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА
ПРЕЗ 2020 Г”, открита с Решение

№ 1556/11.11.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда
на глава двадесет и пета от ЗОП (публично състезание)
Днес, 09.12.2019 год. от 10.00 ч., на открито публично заседание в Община Ихтиман,
гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 в сградата на Общинска администрация Ихтиман
– четвърти етаж, се събра комисия в състав:
Председател: Иво Тодоров – правоспособен юрист
Членове:
1. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ
2. Маринела Иванова – ст. счетоводител
и резерви:
3. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
4. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
На публичното отваряне на „Предлаганите ценови параметри“ не присъстваха
представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на единствения
участниик, чиято оферта съответства 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 плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“, както следва:
№
1.

Наименование на участника
„ЯГУАР 02“ ЕООД

Комисията констатира, че пликът, съдържащ ценовото предложение на единствения
допуснат участник, е запечатан с ненарушена цялост, подписан от трима от членовете на
комисията.
Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“
на допуснатият участник и констатира следното:

Участник № 1 – „ЯГУАР 02“ ЕООД.
В пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се съдържа „Ценово предложение” - по
образец от документацията за участие.
Председателят на Комисията оповести предлаганите цени от участника за изпълнение на
дейностите, включени в обхвата на възлагането, чийто размер е:
-

121.00 лв. /сто двадесет и един лева/ без вкл. ДДС, формирана от следните стойност,
предлагани от участника за изпълнение на отделните дейности, а именно:
1. Цена за изпълнение на Снегопочистване на пътното плътно – 54.25 лв. /петдесет и
четири лева и двадесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС.
2. Цена за изпълнение на Опесъчаване на пътното плътно – 66.75 лв. /шестдесет и
шест лева и седемдесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС.

С оповестяването на ценовото предложение на допуснатият участник приключи
публичната част от заседанието на комисията.
Съобразно избрания критерий за възлагане на обществената поръчка – „най-ниска цена“,
Комисията пристъпи към класиране на участника на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, както
следва:
След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 от
ППЗОП, комисията класира участниците в настоящата процедура по следния начин:
1-во място: Участник № 1 – „ЯГУАР 02“ ЕООД с обща предложена цена 121.00 лв. /сто
двадесет и един лева/ без вкл. ДДС за 1 км. по цялата широчина на пътното плътно,
формираща се от сбора на единичните цени без ДДС по дейностите снегопочистване и
опесъчаване.
Комисията състави и подписа настоящия протокол на 09.12.2019 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*........................
/ инж. Константин Димитров /

2. ..................П*........................
/. Маринела Иванова/

* Заличени данни на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.
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УТВЪРЖДАВАМ: ………П*……………./ дата 10.12.2019 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 № 1669/04.12.2019 г. на кмета на Община
Ихтиман
Относно:разглеждане на офертите, получени в процедура с предмет: “ЗИМНО
ПОДДЪРЖАНЕ – СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ
ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН ПРЕЗ 2020 Г”, открита с

Решение № 1556/11.11.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена
поръчка по реда на глава двадесет и пета от ЗОП (публично състезание)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,
С Ваше Решение № 1556/11.11.2019 г. е открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ – СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И
ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ИХТИМАН ПРЕЗ 2020 Г”.

За провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка с
горепосочения предмет е назначена комисия със Заповед № 1669/04.12.2019 г. ,която да
разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата, като е определен срок за
приключване на работата до 04.02.2019 г. вкл.
Комисията е в следния състав:
1. Председател: Иво Тодоров – правоспособен юрист
Членове:
2. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ
3. Маринела Иванова – ст. счетоводител
и резерви:
4. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
5. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист

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 03.12.2019 г. постъпи1 (една) оферт, съгласно
представения Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от Участник № 1 „ЯГУАР 02“
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 единствената подадена оферта от участника„ЯГУАР 02“ ЕООД, Комисията НЕ
констатира несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП, които са отразени в Протокол № 1.
Комисията продължи работата си по разглеждане на офертата на „ЯГУАР 02“
ЕООД 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 „ЯГУАР 02“
ЕООДотговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допусна
участника до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“.
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 09.12.2019 г. от 10.00 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 стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането,
чийто размер е:
-

121.00 лв. /сто двадесет и един лева/ без вкл. ДДС, формирана от следните
стойност, предлагани от участника за изпълнение на отделните дейности, а именно:
1. Цена за изпълнение на Снегопочистване на пътното плътно – 54.25 лв.
/петдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС.
2. Цена за изпълнение на Опесъчаване на пътното плътно – 66.75 лв. /шестдесет
и шест лева и седемдесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС.

С това приключи публичното заседание, като действията на Комисията са закрепени в
Протокол № 2.
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 класиранеи 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
„ЯГУАР 02 “ ЕООД
Няма класиран

Б) Предвид извършеното класиране, Комисията предложи на Възложителя за
изпълнител на обществена поръчка с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ –
СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН ПРЕЗ 2020 Г”, открита с Решение

№ 1556/11.11.2019 г., да бъде избран участника, класиран на първо място, а именно:
Участник „ЯГУАР 02“ ЕООД,с оферта с Вх.№Юл - 340 от 03.12.2019г. – 15.55ч.,с
обща предложена цена 121.00 лв. /сто двадесет и един лева/ без вкл. ДДС за 1 км. по
цялата широчина на пътното плътно, формираща се от сбора на единичните цени без
ДДС по дейностите снегопочистване и опесъчаване.
Към настоящия протокол 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
със Заповед № 1669/04.12.2019 г.,Ви предава настоящия протокол за утвърждаване
заедно с цялата документация по процедурата.
Настоящият протокол се изготви на 09.12.2019г. и се подписа от членовете на
комисия, назначена със Заповед № 1669/04.12.2019 г на Кмета на Община Ихтиман,
както следва:
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.

Протокол № 1 от 04.12. 2019 г;
Протокол № 2 от 09.12. 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*........................
/ инж. Константин Димитров /

2. ..................П*........................
/ Маринела Иванова/

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

