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П Р О Т О К О Л 

№ 3 

  

На 19.07.2016 г., в 11:00 часа, в заседателната зала, в  административната сграда на 

Община Айтос, комисията за провеждане на открита процедура по чл. 34 от ЗОП, 

назначена със  Заповед № РД – 08 – 381/26.05.2016 г. на Кмета на Община Айтос, обявена с 

Решение № ОП-16-16 от 14.04.2016 г.  на Кмета на Община Айтос, в състав: 

Председател: Мариана Димова – Зам. кмет на община Айтос 

Членове: 

1. Невин Мехмед Скендер – правоспособен юрист външен експерт по чл. 19 от 

ЗОП; 

2. инж. Калин Тодоров Бочуков – инженер – външен експерт по чл. 19 от ЗОП; 

3. Таня Анестиева – Главен счетоводител; 

4. инж. Мая Богданова Богданова – инженер – външен експерт по чл. 19 от ЗОП. 

се събра, за да проведе публично заседание на комисията, със задача да прегледа, оцени 

и класира представените оферти при условията и реда на чл. 68 до чл. 72 от ЗОП за възлагане 

на обществена поръчка, с предмет: „Ремонт на уличната, пешеходната и алейна мрежа в 

границите на Община Айтос, в т.ч. и тротоарите на всички улици, паркинги, 

пешеходни зони и зони за отдих“, публикувана в РОП АОП № 00195-2016-0010 

На откритото заседание за отваряне на офертите присъстваха представители на 

участниците, подробно описани в присъствения списък, приложение към настоящия протокол. 

 

I. На основание чл. 69а, ал.4 от ЗОП преди отваряне на ценовите оферти 

председателят на комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите на 

допуснатите до този етап участници по другите показатели, както следва: 

 Участник „Пътища и 

мостове“ 

ЕООД 

„Щрабаг“ 

ЕАД 

Консорциум 

„Път 2004“ 

ДЗЗД 

„Елит кар строй“ 

ЕООД 

ПСИ 10 42,86 15 100 

ПСОН 100 100 100 100 

КО = ПСИ х 

40% + ПСОН х 

20% = 

24 37,14 26 60 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения по реда на тяхното 

постъпване. 

Всички пликове с предлагана цена бяха показани на присъстващите, за да се уверят, 

че същите са запечатани, с ненарушена цялост, непрозрачни и съдържащи изискуемите 

подписи. 

II. Комисията отвори ценовите оферти на допуснатите до този етап участници и 

оповести всяка цена. Ценовите предложения на участниците са, както следва: 

„Ремонт на уличната, пешеходната и алейна мрежа в границите на Община Айтос, в т.ч. 

и тротоарите на всички улици, паркинги, пешеходни зони и зони за отдих“ 
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№  Участник Предлагана цена без ДДС Предлагана цена с ДДС 

1. „Пътища и мостове“ 

ЕООД 

475 000,00 лева 570 000,00 лева 

2. „Щрабаг“ ЕАД 350 000,00 лева 420 000,00 лева 

3. Консорциум „Път 2004“ 

ДЗЗД 

481 071,04 лева 577 285,25 лева 

4. „Елит кар строй“ ЕООД 482 729,17 лева 579 275,00 лева 

 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. Работата на същата 

продължи в закрито заседание. 

  

 III. Комисията извърши обстоен преглед на ценовите предложения и съответствието 

им с изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие в откритата 

процедура и обявлението за обществена поръчка. Комисията констатира следното: 

1. Ценовото предложение на участника „Пътища и мостове“ ЕООД е изготвено по 

образец и отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената цена е изчислена 

коректно. 

2. Ценовото предложение на участника „Щрабаг“ ЕАД е изготвено по образец и 

отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената цена е изчислена коректно. 

3. Ценовото предложение на участника Консорциум „Път 2004“ ДЗЗД е изготвено по 

образец и отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената цена е изчислена 

коректно. 

4. Ценовото предложение на участника „Елит кар строй“ ЕООД е изготвено по 

образец и отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената цена е изчислена 

коректно. 

 

IV.  Писмени обосновки. 

Комисията извърши проверка за наличие на хипотезата по чл. 70 от ЗОП, от която е 

констатирано, че Ценовото предложение на участника „Щрабаг“ ЕАД е с повече от 20 % 

по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

 

Предвид изложеното бе взето решение на основание чл.70 от ЗОП на участника да 

бъде изискана подробна писмена обосновка относно начина на образуване на ценовото му 

предложение, като срока за представянето й следва да бъде три работни дни от деня, 

следващ получаването й от участника. 

В 16.30 часа беше закрито заседанието на комисията. 

 

На 27.07.2016г. в 09:00 часа комисията в редовен състав се събра на закрито 

заседание, като задачата й беше преглед на представената писмена обосновка, както 

следва: 

1. „Щрабаг“ ЕАД – представена с вх.№ 92-Ф- 843/22.07.2016 г. 

 

Разглеждане на представената обосновка от Комисията: 

1. В определения от комисията срок е получена обосновка от участника „Щрабаг“ 

ЕАД, с вх.№ 92-Ф- 843/22.07.2016 г. относно показател: ФП – Предлагана цена. 

 Кратко описание на представената обосновка от участника. 
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В предоставената писмена обосновка участникът се позовава на първо място на 

наличие на обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, съгласно чл. 70, ал.2, т.4 от ЗОП. В началото на тази част от обосновката 

участникът посочва, че предложените цени са формирани на база приложените към 

ценовото предложение анализни единични цени на отделните видове СМР, които 

включват: 

- Разходи за материали; 

- Разходи за труд; 

- Разходи за механизация; 

- Печалба. 

След посоченото участникът в отделни точки в обосновката си излага детайлно 

елементите и показателите, формиращи единичните цени и обстоятелствата водещи до 

икономичност.  

В първата точка I.1. „Разходи за материали“ е изложено, че е налице икономичност 

при предлаганата цена, тъй като участникът разполага със собствена асфалтова база (в ж.к. 

Меден Рудник гр. Бургас), добри отстъпки, защото е част от австрийския консорциум 

STRABAG AG, съществуващи договорни условия с доставчици още в процеса на 

подготовка на офертата, наличие на 5 % доставно-складови разходи и др. В допълнение на 

изложеното в тази точка участникът посочва, че е налице икономичност, която е породена 

от съществуващите търговски взаимоотношения на участника с търговски дружества, 

които осъществяват транспортни услуги по превоз на материали. В края на тази точка 

участникът посочва, че тъй като разходите за материали –разходните норми, са основен 

елемент на ценообразуването, то изложените от него обстоятелства са обективни и 

обуславят икономичност при изпълнение на поръчката. 

Във втората точка  I.2. „Разходи за труд“ се посочва, че заложената часова ставка в 

анализните цени е в размер на 3,70 лв/ч., която е осреднена стойност между цената на 

труда на квалифициран и неквалифициран персонал, чиято минимална стойност съгласно 

чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП възлиза на 3,065 лв. В допълнение се посочват минималната цена 

на труд съгласно ДР на ЗОП, минималният осигурителен доход за труд съгласно НКИД и 

минималните ставки по кодекса на труда, както и методиката на изчисление на 

предложената от него часова ставка, с която потвърждава първоначално предложената от 

него ставка в анализните цени. В края на тази точка участникът посочва, че изложените от 

него обстоятелства във връзка с разходните норми на труд, са установени чрез реално 

измерване във времето на цените за труд, които са реално извършени при изпълнение на 

подобни обекти и за които участникът поддържа реални отчети.    

В отделна точка I.3. „Разходи за механизация“, е изложено, че формирането на 

единичните цени за отделните видове СМР е базирано на анализни цени, отчитащи 

разходните норми на механизацията, които са получени чрез реално измерване на времето 

при изпълнение на подобен вид работи при изпълнение на сходни обекти. Освен 

посочените изчисления са отчетени и вътрешно фирмени счетоводни калкулации, 

отчитащи цените на машиносмените на различните видове механизация и реалната 

производителност на съответната техника. На следващо място в същата точка се посочва, 

че върху посочените единични цени са начислени и допълнителни разходи върху 

механизацията в размер на 50%, които включват средства за поддръжка, ремонт на 

машини, работни части, масла и консумативи, технически преглед, застраховки, транспорт 

на техника и др. Участникът посочва, че при определяне на посочения процент са 
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заложени качествени масла, оригинални авточасти и др., които позволяват и гарантират 

по-дълъг експлоатационен живот на механизацията, както и минимализират риска от отказ 

или аварии на техниката. Посочва се и че за изпълнение на механизираните видове работи, 

ще бъде използвана техника и механизация собственост на участника, която е 

позиционирана в гр. Бургас, което обуславя от своя страна намаляването на разходите за 

наем или лихви по лизинг и транспорт, което пък води до икономичност при изпълнение 

на поръчката. Посочва се, че механизацията на участника е сравнително нова, което води 

до намаляване на разходите за ремонт и поддръжка, което отново води до икономичност. В 

края на точката се описва, че при формиране на допълнителните разходите за механизация 

е отчетена амортизация на новите машини (произведени след 2014 г.), 24 хиляди 

ефективни м/ч, за тези които са произведени преди 2014 с амортизационен период 12 

хиляди м/ч. 

В отделна точка I.4. „Печалба – 2%“ се посочва, че при формиране на ценовото 

предложение са взети предвид всички видове разходи за изпълнение на договора при 

спазване на нормативните изисквания. Посочва се, че при формирането на печалбата е взет 

предвид опита който има дружеството при изпълнение на подобен вид поръчки и нормата 

за печалба е заложена на минимално ниво, а размерът на същата от своя страна е 

управленски подход и решение, което не влияе по никакъв начин на качеството на 

изпълнение. На следващо място се посочва, че икономичността при определяне на нормата 

на печалбата е породена от факта, че Щрабаг ЕАД разполага със свободни парични потоци 

и при анализа на лихвите на депозитите на същите се установява, че дори при ниски нива 

на заложените печалби, ще се постигне по-висока доходност. Последствие се посочва, че 

предложената от него цена е формирана на база на всички изложени в обосновката 

елементи, както и реалното състояние на настилките и пътните съоръжения в гр. Айтос и 

селата на територията на общината. В обосновката в табличен вид е изложена прогноза на 

количествено стойностна сметка, която е подготвена в процеса на подготовка на офертата 

и на базата, на която е формирано техническото предложение. 

На следващо място в отделна точка на стр. 8 от обосновката участникът се позовава 

и на изключително благоприятни условия съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, съгласно 

които се посочва следното: 

- „Щрабаг“ ЕАД е част от европейския строителен концерн STRABAG SE и има 

възможност да бъде голям корпоративен клиент строителни материали, както и може да 

ползва вече договорени условия за всички материали; 

- „Щрабаг“ ЕАД разполага с финансов ресурс на базата, на който е договорил най-

конкурентните цени на пазара за което има сключени договори с доставчици; 

- „Щрабаг“ ЕАД разполага със собствени бази на територията на цялата страна, 

които са оборудвани с няколко комплекта машини, лека механизация и транспортни 

средства, както и че разполага със собствени сервизи за ремонт и поддръжка на 

механизацията, разположени в непосредствена близост до тях. 

- Използване на акредитирана строителна лаборатория на акредитиран строително-

изпитвателен център „ТРА“ ЕООД, който е дружество от групата на STRABAG SE, което 

позволява постигането на максимално ниски разходи за извършване на необходимите 

лабораторни изпитвания. В заключение в обосновката се посочва, че предложените цени 

са формирани на база на обективно съществуващи факти и обстоятелства, които са 
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изложени в обосновката и водят до наличие на изключително благоприятни условия при 

изпълнение на поръчката от страна на „Щрабаг“ ЕАД.   

 

Разглеждане на представената обосновка на „Щрабаг“ ЕАД и проверка за 

наличието на обективни обстоятелства свързани със: 

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка 

- предложено техническо решение 

- наличието на изключително благоприятни условия за участника 

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка 

- получаване на държавна помощ 

МОТИВИ: 

В предоставената писмена обосновка участникът се позовава на първо място на 

наличие на обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, съгласно чл. 70, ал.2, т.4 от ЗОП. В началото на тази част от обосновката 

участникът посочва, че предложените цени са формирани на база на приложените към 

ценовото предложение анализни единични цени на отделните видове СМР, които включват: 

- Разходи за материали; -Разходи за труд; - Разходи за механизация; - Печалба. 

Участникът в отделни точки в обосновката е изложил детайлно елементите и 

показателите, формиращи единичните цени и обстоятелствата водещи до икономичност.  

В точка I.1. „Разходи за материали“ е изложил, че е налице икономичност при 

предлаганата цена, тъй като разполага със собствена асфалтова база и ползва добри 

отстъпки, защото е част от австрийския консорциум STRABAG AG, има съществуващи 

договорни условия с доставчици още в процеса на подготовка на офертата, наличие на 5 % 

доставно-складови разходи и др. В точка  I.2. „Разходи за труд“ се посочва, че заложената 

часова ставка в анализните цени е в размер на 3,70 лв/ч., която е осреднена стойност между 

цената на труда на квалифициран и неквалифициран персонал, чиято минимална стойност 

съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП възлиза на 3,065лв. В допълнение се посочват 

минималната цена на труд съгласно ДР на ЗОП, минималният осигурителен доход за труд 

съгласно НКИД и минималните ставки по кодекса на труда, както и методиката на 

изчисление на предложената от него часова ставка, с която потвърждава първоначално 

предложената от него ставка в анализните цени. 

В точка I.3. „Разходи за механизация“ участникът е изложил, че формирането на 

единичните цени за отделните видове СМР е формирано на база на анализни цени, 

отчитащи разходните норми на механизацията, която е получена чрез реално измерване на 

времето при изпълнение на подобен вид работи при изпълнение на сходни обекти. 

Последствие е посочил, че при формиране на допълнителните разходите за механизация е 

отчетена амортизация на новите машини (произведени след 2014 г.), 24 хиляди ефективни 

м/ч, за тези които са произведени преди 2014 с амортизационен период 12 хиляди м/ч. 

В точка I.4. „Печалба – 2%“, в която е посочил, че при формиране на ценовото 

предложение са взети предвид всички видове разходи за изпълнение на договора при 

спазване на нормативните изисквания. Посочил е, че при формирането на печалбата е взет 

предвид опита, който има дружеството при изпълнение на подобен вид поръчки и нормата 

за печалба е заложена на минимално ниво, а размерът на същата от своя страна е 

управленски подход и решение, което не влияе по никакъв начин на качеството на 

изпълнение. 



 

6 

 

Участникът е направил подробна разбивка на предлаганата от него цена и метода на 

ценообразуване по отношение на - Разходи за материали; -Разходи за труд; - Разходи за 

механизация; - Печалба, необходими за изпълнение на поръчката, поради което комисията 

приема представената обосновка от участника. 

Предвид на гореизложеното комисията, на основание чл. 70, ал. 2, т. 1, т. 3 т. 4 от 

ЗОП, в рамките на своята оперативна самостоятелност, взе решение, да приеме, писмената 

обосновка на „Щрабаг“ ЕАД  като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

предложено оригинално решение, наличието на изключително благоприятно условие за 

участника и  икономичност при изпълнение на обществената поръчка, както и обоснованост 

на предложената цена за изпълнение на строителството и ДОПУСКА участника „Щрабаг“ 

ЕАД до по-нататъшно участие в процедурата - оценка на предлагана  цена. 

 

V. Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка, както следва: 

Ценовите предложения се изчисляват по следната формула: 

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - предложена от участника крайна цена - 

максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент в КО – 40% 

Изчислява се по формулата:  

ФП = (Цmin / Цi) х 100...... ( брой точки ) 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = ПСИ х 40% + ПСОН х 20% + ФП х 40% 

 

№

по 

ре

д   

Участник Предлагана цена 

без ДДС 

Точки по 

Финансови 

показатели (ФП) 

Комплексна оценка 

(КО) 

1. „Пътища и мостове“ 

ЕООД 

475 000,00 лева 73,68 точки 53,47 точки 

2. „Щрабаг“ ЕАД 350 000,00 лева 100 точки 77,14 точки 

3. Консорциум „Път 2004“ 

ДЗЗД 

481 071,04 лева 72,75 точки 55,10 точки 

4. „Елит кар строй“ ЕООД 482 729,17 лева 72,50 точки 89,00 точки 

 

VI. След като извърши оценяването на офертите, по критерия „икономически най-

изгодна оферта“, комисията на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП(отм.) КЛАСИРА 

допуснатите оферти на участниците, както следва:  

 

Първо място: участника „Елит кар строй“ ЕООД, с комплексна оценка – 89,00 

точки. 

Второ място: участника „Щрабаг“ ЕАД, с комплексна оценка – 77,14 точки. 

Трето място: участника Консорциум „Път 2004“ ДЗЗД, с комплексна оценка – 

55,10 точки. 

Четвърто място: участника „Пътища и мостове“ ЕООД с комплексна оценка – 

53,47 точки. 
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На основание чл. 72 ал. 2 от ЗОП(отм.) настоящият протокол на комисията и цялата 

документация по провеждането на настоящата открита процедура се предава на 

Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал.1 от ЗОП(отм.).  

Особено мнение от членовете на комисията не бе изразено. Настоящият протокол е 

съставен на 27.07.2016 г. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав 

както следва: 

 

Приложения: 

1. Списък на присъстващите; 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……(п)………….                  

                                  (Мариана Димова)    

Членове: 

1. ……(п)……………….     3. ……(п)………….. 

(Невин Скендер)          (Таня Анестиева) 

  

2……(п)……………….     4…….(п)…………...  

 (инж.Калин Бочуков)         (инж. Мая Богданова) 

  

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД 

 


