
 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

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

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

  

РЕШЕНИЕ 

 

№ 1792 / 18.12.2019 год. 

 

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 и Протокол № 2 на Комисията по 

чл. 103, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, назначена със Заповед № 1669/04.12.2019 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: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ – СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА 

ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН ПРЕЗ 2020 

Г” с прогнозна стойност в размер на 250 000.00 лв. без ДДС, открита с Решение 

№ 1556/11.11.2019 г. на Кмета на Община Ихтиман, с връзка към електронна 

преписка в профила на купувача http://www.ihtiman-

obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=iss

uedate%20desc&obj_id=1032 

 

І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

 

   Съобразно избрания критерий за възлагане на обществената поръчка 

„най-ниска цена“: 

     ПЪРВО МЯСТО – „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. 

 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

На основание чл. 109 от ЗОП, участникът класиран на първо място - 

„ЯГУАР 02“ ЕООД. 

Мотиви: за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата и отговаря на критериите за подбор. 

Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за 

подбор.  
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          На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на 

участниците в процедурата в тридневен срок, както и да се публикува на 

профила на купувача съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП. 

 

          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. 
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