
 

УТВЪРДИЛ:             /П/ 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на Община Айтос 

 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 

На 05.07.2016, в заседателната зала на I-ви етаж на Община Айтос, с адрес гр. Айтос, 

ул. „Цар Освободител“ № 3, с начален час 11.00 часа, се проведе публично заседание 

на Комисията по долупосочената обществена поръчка, в състав: 

1. Мариана Кирилова Димова – Председател 

2. Тодорка Стоянова Тодорова – старши експерт „Финанси и бюджет“ при 

Община Айтос; 

3. Мая Богданова Богданова – външен експерт по списъка на АОП, инженер 

пътно строителство; 

4. Калин Тодоров Бочуков - външен експерт по списъка на АОП, инженер 

електротехника; 

5. Александър Борисов Хрисимов – външен експерт по списъка на АОП, 

правоспособен юрист; 

 

обявена с обява № ОП-16-25/17.06.2016 в РОП, и публикувана в Профила на 

купувача на Община Айтос на същата дата, с  предмет: „Осъществяване на ремонт на 

сградите на Община Айтос през 2016 год.,  по позиции както следва:  

Обособена позиция № 1: „Осъществяване на ремонт на сгради на Община Айтос през 

2016 год.”, Обособена позиция № 2: „Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция 

„КОВЗС” при Община Айтос през 2016 год.”,  Обособена позиция № 3: „Ремонт на 

Здравна служба с. Чукарка, община Айтос”,  Обособена позиция № 4: „Ремонт на 

спортна зала кв. 63, град Айтос“ и Обособена позиция № 5: „Ремонт – битов кът за 

персонал в гробищен парк“ 

 Съгласно чл.187, ал. 1 от ЗОП на 17.06.2016 в профила на купувача на интернет 

адрес - http://aytos.bg/op-osashtestvyavane-remont-sgradite-obshtina-1437.html, е 

публикувана обява за събиране на оферти с изх. № ОП-16-25/17.06.2016 год. за 

горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите – 17:00 часа 

на 04.07.2016 год. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е 

публикувана „Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП по реда на глава 26 чрез Събиране на 

оферти с обява“ под ID 9053708. 

 Председателят на комисията получи постъпилите 6 (шест) оферти с Приемо-

предавателен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

 

В началния час на заседанието Председателят на Комисията получи Списък на 

получените оферти от делововодството на Община Айтос, както и 6 /шест/ броя 

запечатани, непрозрачни плика, съдържащи офертите на участниците, както следва: 

1. „Хидрострой-БГ 63“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-756/04.07.2016, 

09.44 часа; 



2. „МИК Билд-Русе“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-757/04.07.2016, 

09.57 часа; 

3. „Алпин Билдинг“ ЕООД, с подадена  оферта с вх. № 92-Ф-758/04.07.2016, 

10.03 часа; 

4. „Арк-Билдинг“ ООД, с подадена  оферта с вх. № 92-Ф-759/04.07.2016, 10.05 

часа; 

5. „АССА Строй“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-765/04.07.2016, 11.24 

часа; 

6. „Бургстрой-2“ ООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-767/04.07.2016, 13.07 

часа. 

Всяко от лицата от състава на Комисията подписа и представи на Председателя 

декларация за конфликт на интереси с участниците по смисъла на чл. 103, ал. 2 ЗОП, 

като същото бе извършено и от Председателя в присъствието на Комисията. 

В началния час за отваряне на офертите – 11.00 часа на 05.07.2016, не 

присъстваха представители на участници, или трети лица, което бе отразено като 

обстоятелство в предварително подготвен списък на присъстващите, подписан от 

Комисията. 

В началото на публичното заседание Комисията се запозна с изискванията на 

Възложителя за допустимост на участниците, съгласно утвърдената Документация за 

участие, както следва: 

„Участниците следва да са членове на Камарата на строителите в България, 

категоризирани в ЦРКС за дейности по 1-ва група (от четвърта до пета категория). 

Изискването важи и за подизпълнители. 

Участниците следва да разполагат с необходимата база, транспорт и 

механизация за осъществяване на предмета на поръчката. 

Участниците следва да разполагат с необходимия персонал за осъществяване 

предмета на на поръчката - най-малко 20 (двадесет) души, назначени по трудов и/или 

граждански договор, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. 

Участниците следва да са регистрирани, съгласно изискванията на чл. 15 от 

ЗЗБУТ. 

Участниците следва да притежават застраховка «Професионална отговорност» 

съгл. чл. 171 ЗУТ. 

Участниците следва да притежават Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена 

система за управление на качеството, с обхват на сертификация - предмета на 

поръчката (строителство), или еквивалент. 

Участниците следва да притежават Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена 

система за управление на здравето и безопасността при работа, с обхват на 

сертификация - предмета на поръчката (строителство), или еквивалент.», 

 

както и с документите, които следва да бъдат представени, както следва: 

 

„Един кандидат може да участва както за всяка позиция по отделно, така и за 

всички позиции заедно. АКО ЕДИН УЧАСТНИК УЧАСТВА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА 

ПОЗИЦИЯ, СЕ ПОДАВА САМО ЕДНА ОФЕРТА, КАТО В НЕЯ СЕ ПОСТАВЯТ 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВСЯКА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ!!! ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СА РАВНИ НА БРОЯ НА 

ПОЗИЦИИТЕ, ЗА КОИТО СЕ КАНДИДАТСТВА. 

 

1. Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 



• Оферта по образец. Представя се оригинал. 

• Техническо предложение по образец. Представя се оригинал. 

• Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. 

Представя се оригинал. 

• Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър- 

ЕИК- заверено от кандидата копие,  а когато участник е физическо лице – 

копие от документ за самоличност. Договор или споразумение за 

учредяване на обединение (оригинал или нотариално заверено копие), 

когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 

Чуждестранните участници трябва да представят тези документи и в 

официален превод. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат 

еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която са установени. При участие на обединение, всеки член 

на обединението представя ЕИК. Представя се и от подизпълнител, ако 

се предвижда участието на такива. Представя се оригинал или заверено 

копие.; 

• Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС (ако е приложимо) - 

заверени от кандидата копия.  

• Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат 

използвани при изпълнение на поръчката, представен под формата на 

декларация от законния представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, 

т. 8 от ЗОП. Представя се оригинал. 

• Списък на персонала на работниците/служителите, които ще бъдат 

анагажирани за изпълнението на поръчката – свободен текст, ведно с 

граждански и/или трудови договори или еквивалент. Списъкът се 

представя в оригинал, с положен подпис и печат, а другите документи се 

представят като заверени копия. 

• Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. (По образец);  

• Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. (По образец);  

• Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, 

както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

• Попълнено ценово предложение - по образец. Представя се оригинал.; 

• Документи доказващи регистрацията на кандидата съгласно изискванията 

на чл.15 от ЗЗБУТ. Представя се и от подизпълнител, ако се предвижда 

участието на такива. Представя се заверено копие. 

• Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ. 

Представя се и от подизпълнител, ако се предвижда участието на такива. 

Представя се заверено копие. 

• Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър 

на строителя 1-ва група (от четвърта до пета категория), съгласно Закона 

за камарата на строителите. Представя се и от подизпълнител, ако се 

предвижда участието на такива. Представя се заверено копие; 

• Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на 

качеството, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) или еквивалент. Представя се заверено копие; 



• Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на 

здравето и безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета 

на поръчката (строителство) или еквивалент. Представя се заверено 

копие. 

• Декларация за притежавани необходими техника, механизация и 

персонал. Представя се и от подизпълнител, ако се предвижда 

участието на такива. Представя се оригинал. 

• Пълномощно, ако офертата се подава чрез упълномощен предствител. 

Представя се оригинал.“ 

 

При така отразените обстоятелства, и на основание чл. 97 ППЗОП, Комисията 

пристъпи към същинска работа, т.е. към отваряне на постъпилите оферти по поредност 

на входиране, като, поради липса на представители на участниците, на този етап не 

извърши обявяване на ценовите предложения съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП. 

Комисията, в настоящия Протокол, отразява представените документи от 

участниците съгласно минималните изисквания на Възложителя, като не изписва и 

оценява други, допълнително представени документи, неизисквани съгласно 

документацията за участие. 

 

1. Оферта с Вх. № 92-Ф-756/04.07.2016г., от участник – „Хидрострой-БГ 63“ 

ЕООД 

Участникът е регистриран в Търговския Регистър при АВ под ЕИК 131369021 

В представената оферта се съдържат: 

1. Оферта - оригинал. 

2. Техническо предложение – оригинал – 5 броя, за всяка обособена позиция. 

3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата - оригинал. 

4. Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър- ЕИК- заверено 

копие; 

5. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС - заверени от кандидата копия.  

6. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т. 8 от ЗОП - оригинал. 

7. Списък на персонала на работниците/служителите, които ще бъдат ангажирани за 

изпълнението на поръчката – свободен текст - в оригинал, с положен подпис и печат, 

заедно с  20 бр. заверени копия на трудови договори. 

8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. (По образец);  

9. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. (По образец);  

10. Попълнено ценово предложение - по образец. – Представени са 5 броя – оригинал, 

за всяка обособена позиция; 

11. Документи доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ -  

заверени копия. 

12. Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено 

копие. 

13. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя 1-ва група (от четвърта до пета категория), съгласно Закона за камарата на 

строителите - заверено копие; 

14.Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие. 



15. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие. 

16. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал - 

оригинал. 

 

Комисията установи, че участникът представя оферта за всички 5 обособени 

позиции, и е представил необходимите и изисквани документи, като пристъпи към 

разглеждане и оценка на същите. 

При прегледа на документите Комисията установи, че участникът е представил 

Списък на персонала на работниците/служителите, които ще бъдат анагажирани за 

изпълнението на поръчката – свободен текст, ведно с граждански и/или трудови 

договори или еквивалент - в оригинал, с положен подпис и печат, заедно с  20 бр. 

заверени копия на трудови договори. В представения списък на позиция „бояджия“ и 

на позиция „хидроизолаторчик“ фигурира едно и също лице – Иван Владимиров 

Шукадаров. По този начин участникът не покрива изискванията на Възложителя за 

представяне на най-малко 20 души, налични за изпълнението на поръчката.  

 

Поради горното Комисията единодушно реши, че участник „Хидрострой-БГ 63“ 

ЕООД се отстранява от участие в процедурата и неговите ценови предложения няма да 

бъдат разглеждани и оценявани. 

 

2. Оферта с Вх. № 92-Ф-757/04.07.2016г., от участник – „МИК Билд-Русе“ ЕООД 

Участникът е регистриран в Търговския Регистър при АВ под ЕИК 202414735 

В представената оферта се съдържат: 

1. Оферта - оригинал. 

2. Техническо предложение – оригинал – 5 броя, за всяка обособена позиция. 

3. Списък на документите, подписан от кандидата - оригинал. 

4. Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър- ЕИК- заверено 

копие; 

5. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС - заверени от кандидата копия.  

6. Списък на техническо оборудване на участника - оригинал. 

7. Списък на служителите в „МИК Билд – Русе“ ЕООД - в оригинал, с положен подпис 

и печат, заедно с  20 бр. заверени копия на трудови договори. 

8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. (По образец);  

9. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. (По образец);  

10. Попълнено ценово предложение - по образец. – Представени са 5 броя – оригинал, 

за всяка обособена позиция; 

11. Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено 

копие. 

12. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя 1-ва група (от четвърта до пета категория), съгласно Закона за камарата на 

строителите - заверено копие; 

13.Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие. 

14. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие. 



15. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал - 

оригинал. 

  

Комисията установи, че участникът представя оферта за всички 5 обособени 

позиции, и не е представил всички необходими и изисквани документи, като пристъпи 

към разглеждане и оценка на същите. 

При прегледа на документите Комисията установи липса/несъответствие на 

следните документи: 

1. Документи доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от 

ЗЗБУТ; 

2. В представената декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

ЗОП, с т. 3 представляващият участника декларира, че е осъждан за 

престъпления съгласно т. 1 и 2 от текста на същата декларация, а в т. 1 и 2 от 

декларацията се декларира липса на осъждане, поради което декларацията 

не може да се приема за валидна, тъй като съдържа противоречащи се 

изявления. 

3. Списък на техническо оборудване на участника – не е представен под 

формата на декларация, каквото е изискването на Възложителя. 

Поради горното Комисията единодушно реши, че участник „МИК Билд – Русе“ 

ЕООД се отстранява от участие в процедурата и неговите ценови предложения няма да 

бъдат разглеждани и оценявани. 

 

3. Оферта с Вх. № 92-Ф-758/04.07.2016г., от участник – „Алпин Билдинг“ ЕООД 

Участникът е регистриран в Търговския Регистър при АВ под ЕИК 147114922 

В представената оферта се съдържат: 

1. Оферта - оригинал. 

2. Техническо предложение – оригинал – 5 броя, за всяка обособена позиция, в отделен 

запечатан непрозрачен плик. 

3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата - оригинал. 

4. Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър- ЕИК- заверено 

копие; 

5. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС - заверени от кандидата копия.  

6. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т. 8 от ЗОП - оригинал. 

7. Списък на персонала на работниците/служителите, които ще бъдат ангажирани за 

изпълнението на поръчката – свободен текст - в оригинал, с положен подпис и печат, 

заедно с  21 бр. заверени копия на трудови договори. 

8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. (По образец);  

9. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. (По образец);  

10. Попълнено ценово предложение - по образец. – Представени са 5 броя – оригинал, 

за всяка обособена позиция, в отделен запечатан непрозрачен плик; 

11. Документи доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ -  

заверени копия. 

12. Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено 

копие. 



13. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя 1-ва група (от четвърта до пета категория), съгласно Закона за камарата на 

строителите - заверено копие; 

14.Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие. 

15. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие. 

16. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал - 

оригинал. 

 

Комисията установи, че участникът представя оферта за всички 5 обособени 

позиции, и е представил необходимите и изисквани документи, като пристъпи към 

разглеждане и оценка на същите. 

При прегледа на документите Комисията установи, че участникът отговаря на 

минималните изисквания за допустимост, поради което Комисията единодушно реши, 

че участникът се допуска до оценяване на ценовите предложения. 

 

4. Оферта с Вх. № 92-Ф-759/04.07.2016г., от участник – „Арк-Билдинг“ ООД 

Участникът е регистриран в Търговския Регистър при АВ под ЕИК 128048219 

В представената оферта се съдържат: 

1. Оферта - оригинал. 

2. Техническо предложение – оригинал – 5 броя, за всяка обособена позиция. 

3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата - оригинал. 

4. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС - заверени от кандидата копия.  

5. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т. 8 от ЗОП - оригинал. 

6. Списък на персонала на работниците/служителите, които ще бъдат ангажирани за 

изпълнението на поръчката – свободен текст - в оригинал, с положен подпис и печат, 

заедно с  20 бр. заверени копия на трудови договори. 

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. (По образец);  

8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. (По образец);  

9. Попълнено ценово предложение - по образец. – Представени са 5 броя – оригинал, 

за всяка обособена позиция; 

10. Документи доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ -  

заверени копия. 

11. Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено 

копие. 

12. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя 1-ва група (от четвърта до пета категория), съгласно Закона за камарата на 

строителите - заверено копие; 

13.Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие. 

14. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие. 

15. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал - 

оригинал. 



 

Комисията установи, че участникът представя оферта за всички 5 обособени 

позиции, и е представил необходимите и изисквани документи, като пристъпи към 

разглеждане и оценка на същите. 

При прегледа на документите Комисията установи, че в представената 

декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, с т. 3 представляващият 

участника декларира, че е осъждан за престъпления съгласно т. 1 и 2 от текста на 

същата декларация, а в т. 1 и 2 от декларацията се декларира липса на осъждане, 

поради което декларацията не може да се приема за валидна, тъй като съдържа 

противоречащи се изявления. 

Комисията единодушно реши, че участникът не се допуска до оценяване на 

ценовите предложения. 

 

5. Оферта с Вх. № 92-Ф-765/04.07.2016г., от участник – „АССА Строй“ ЕООД 

Участникът е регистриран в Търговския Регистър при АВ под ЕИК 202584147 

В представената оферта се съдържат: 

1. Оферта - оригинал. 

2. Техническо предложение – оригинал – 5 броя, за всяка обособена позиция, в отделен 

непрозрачен запечатан плик. 

3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата - оригинал. 

4. Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър- ЕИК- заверено 

копие; 

5. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС - заверени от кандидата копия.  

6. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т. 8 от ЗОП - оригинал. 

7. Списък на персонала на работниците/служителите, които ще бъдат ангажирани за 

изпълнението на поръчката – свободен текст - в оригинал, с положен подпис и печат, 

заедно с  21 бр. заверени копия на трудови договори. 

8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. (По образец);  

9. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. (По образец);  

10. Попълнено ценово предложение - по образец. – Представени са 5 броя – оригинал, 

за всяка обособена позиция, в отделен непрозрачен запечатан плик; 

11. Документи доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ -  

заверени копия. 

12. Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено 

копие. 

13. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя 1-ва група (от четвърта до пета категория), съгласно Закона за камарата на 

строителите - заверено копие; 

14.Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие. 

15. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие. 

16. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал - 

оригинал. 

 



Комисията установи, че участникът представя оферта за всички 5 обособени 

позиции и е представил необходимите и изисквани документи, като пристъпи към 

разглеждане и оценка на същите. 

При прегледа на документите Комисията установи, че участникът отговаря на 

минималните изисквания за допустимост, поради което Комисията единодушно реши, 

че участникът се допуска до оценяване на ценовите предложения. 

6. Оферта с Вх. № 92-Ф-767/04.07.2016г., от участник – „Бургстрой-2“ ООД 

Участникът е регистриран в Търговския Регистър при АВ под ЕИК 102775108 

В представената оферта се съдържат: 

1. Оферта - оригинал. 

2. Техническо предложение – оригинал – 4 броя, за обособени позиции от 1 до 4 вкл. 

3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата - оригинал. 

4. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС - заверени от кандидата копия.  

5. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване - оригинал. 

6. Списък на персонала на работниците/служителите, които ще бъдат ангажирани за 

изпълнението на поръчката – свободен текст - в оригинал, с положен подпис и печат, 

заедно с  20 бр. заверени копия на трудови договори. 

8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. (По образец);  

9. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. (По образец);  

10. Попълнено ценово предложение - по образец. – Представени са 4 броя – оригинал, 

за обособени позиции от 1 до 4 вкл.; 

11. Документи доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ -  

заверени копия. 

12. Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено 

копие. 

13. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя 1-ва група (от четвърта до пета категория), съгласно Закона за камарата на 

строителите - заверено копие; 

14.Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие. 

15. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие. 

16. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал - 

оригинал. 

 

Комисията установи, че участникът представя оферта за обособени позиции от 1 

до 4 вкл., и е представил необходимите и изисквани документи, като пристъпи към 

разглеждане и оценка на същите. 

В представената декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, с 

т. 3 представляващият участника декларира, че е осъждан за престъпления съгласно т. 

1 и 2 от текста на същата декларация, а в т. 1 и 2 от декларацията се декларира липса на 

осъждане, поради което декларацията не може да се приема за валидна, тъй като 

съдържа противоречащи се изявления. 

В представената декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 3-5 ЗОП, с т. 3 

участникът не декларира въобще наличие или липса на задължения за данъци или 

вноски за социално осигуряване, поради което декларацията не може да се приема за 

валидна. 



Представеният Списък с механизация на участника не е представен под 

формата на декларация, каквото е изискването на Възложителя. 

Участникът е представил Списък на техническите лица, отговарящи за 

изпълнението на поръчката – свободен текст, ведно с граждански и/или трудови 

договори или еквивалент - в оригинал, с положен подпис и печат, заедно с  20 бр. 

заверени копия на трудови договори. В приложените копия от трудови договори 

Комисията не установи наличие на такъв за фигуриращия в списъка Иван Анастасов 

Новаков. По този начин участникът не покрива изискванията на Възложителя за 

доказване на най-малко 20 души, налични за изпълнението на поръчката.  

Поради горното Комисията единодушно реши, че участник „Бургстрой-2“ ООД 

се отстранява от участие в процедурата и неговите ценови предложения няма да бъдат 

разглеждани и оценявани. 

 

С изброените действия работата на Комисията приключи в 17.00 часа. 

На 03.08.2016 г. от 09.00 часа се проведе закрито заседание същата продължи 

работата си с разглеждане и оценяване на техническите и ценови предложения на 

допуснатите до този етап участници „Алпин Билдинг“ ЕООД, ЕИК 147114922, и 

„АССА Строй“ ЕООД, ЕИК 202584147. 

 

1. „Алпин Билдинг“ ЕООД, ЕИК 147114922 

Комисията установи, че техническите предложения на участника по отношение 

на всички обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: „Осъществяване на ремонт на сгради на Община 

Айтос през 2016 год.”,  

Обособена позиция № 2: „Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция 

„КОВЗС” при Община Айтос през 2016 год.”,   

Обособена позиция № 3: „Ремонт на Здравна служба с. Чукарка, община 

Айтос”,   

Обособена позиция № 4: „Ремонт на спортна зала кв. 63, град Айтос“, и  

Обособена позиция № 5: „Ремонт – битов кът за персонал в гробищен парк“, 

  

са представени съгласно утвърдените от Възложителя образци, поради което 

пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участника, които понастоящем 

обявява: 

 

Участникът е предложил еднакви ценови параметри за всяка една обособена 

позиция, поради което в настоящия протокол е представен 1 бр. таблица: 

Крайни единични цени (с включени доставка, транспорт, полагане, печалба), без 

вкл. ДДС: 

 

№ Вид дейност мярка цена 

/лв./ 

1. Изкоп ръчен м3 37,50 

2. Доставка и полагане армировка кг. 1,58 

3 Доставка и полагане Бетон В20  м3 157,50 

4 Циментова замазка 3 см.  м2 14,93 

5. Тухлена зидария 25см  м3 152,88 

6 Мазилка по стени варова  м3 11,93 

7 Дост. и м-ж фасадно скеле  м2 3,50 

8 Грундиране по стени  м2 1,35 



9 Латексова боя по стени и тавани  м2 2,82 

10 Външна фасадна боя, полимерна  м2 8,33 

11 Фаянс по стени  м2 45,90 

12 Теракот по подове  м2 45,90 

13 Гранитогрес по подове  м
2
 54,20 

14 Ламинат по подове  м2 30,30 

15. Хидроизолация 1 пласт, покриви 4 мм  м2 12,00 

16. Обшивка около комини  м2 52,50 

17. Препокриване покриви с керемиди  м2 19,50 

18. Доставка и монтаж на PVC дограма  м2 165,00 

19. Направа на  дървена покривна конструкция  м3 975,00 

20. Обшивка с дъски по покриви м2 16,70 

21. Покриване с нови керемиди”марсилски” върху летви  м2 52,05 

22. Кофраж за плочи м2 29,40 

23. Кофраж за колони, греди и основи м2 29,40 

24. Зидария с бетонни блокчета  20 см. м2 42,75 

25. Гипскартон /окачени тавани/ м2 24,75 

26. Блажна  боя по стени м2 5,70 

27. Настилка от мраморни плочи  d-15 mm м2 110,64 

28. Също на плътна фуга d- 20 mm м2 110,64 

29. Стъргане по стени на стара  боя от латекс м2 1,50 

30. Тухлена зидария ½ тухла  м2 26,25 

31. Мозайка по стени обикновена мита бучарда  м2 52,50 

32. Къртене  фаянс и теракот  м2 12,00 

33. Къртене  бетон с ел. къртач /арм.плочи/  м3 120,00 

34. Грундиране с битумен грунд  м2 1,68 

35. Хидроизолация в два пласта първи 3 мм без посипка втори  4 

мм с посипка  

м2 18,60 

 

Елементи на ценообразуване по УСН (уедрени сметни норми) –  

1. часова ставка – 3, 50 лв.,  

2. допълнителни разходи върху труд и механизация – 100%,  

3. доставно-складови разходи или цена на км превоз – 12%,  

4. цена на материалите – по приложен списък,  

5. основание за Нвр, разход на материали – ТНС-89 и сметни норми „Билдинг 

менажер“, 

6. печалба – 10%.  

 

2. „АССА Строй“ ЕООД, ЕИК 202584147 

Комисията установи, че техническите предложения на участника по отношение 

на всички обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: „Осъществяване на ремонт на сгради на Община 

Айтос през 2016 год.”,  

Обособена позиция № 2: „Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция 

„КОВЗС” при Община Айтос през 2016 год.”,   



Обособена позиция № 3: „Ремонт на Здравна служба с. Чукарка, община 

Айтос”,   

Обособена позиция № 4: „Ремонт на спортна зала кв. 63, град Айтос“, и  

Обособена позиция № 5: „Ремонт – битов кът за персонал в гробищен парк“, 

  

са представени съгласно утвърдените от Възложителя образци, поради което 

пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участника, които понастоящем 

обявява: 

 

Участникът е предложил еднакви ценови параметри за всяка една обособена 

позиция, поради което в настоящия протокол е представен 1 бр. таблица: 

Крайни единични цени (с включени доставка, транспорт, полагане, печалба), без 

вкл. ДДС: 

 

№ Вид дейност мярка цена 

/лв./ 

1. Изкоп ръчен м3 37,00 

2. Доставка и полагане армировка кг. 1.87 

3 Доставка и полагане Бетон В20  м3 156,59 

4 Циментова замазка 3 см.  м2 14,78 

5. Тухлена зидария 25см  м3 156,28 

6 Мазилка по стени варова  м3 11,32 

7 Дост. и м-ж фасадно скеле  м2 3,20 

8 Грундиране по стени  м2 1,75 

9 Латексова боя по стени и тавани  м2 8,00 

10 Външна фасадна боя, полимерна  м2 8,80 

11 Фаянс по стени  м2 44,00 

12 Теракот по подове  м2 44,00 

13 Гранитогрес по подове  м
2
 53,85 

14 Ламинат по подове  м2 32,11 

15. Хидроизолация 1 пласт, покриви 4 мм  м2 11,00 

16. Обшивка около комини  м2 50,03 

17. Препокриване покриви с керемиди  м2 17,99 

18. Доставка и монтаж на PVC дограма  м2 180,00 

19. Направа на  дървена покривна конструкция  м3 950,00 

20. Обшивка с дъски по покриви м2 15,88 

21. Покриване с нови керемиди”марсилски” върху летви  м2 50,00 

22. Кофраж за плочи м2 27,40 

23. Кофраж за колони, греди и основи м2 28,00 

24. Зидария с бетонни блокчета  20 см. м2 43,89 

25. Гипскартон /окачени тавани/ м2 25,00 

26. Блажна  боя по стени м2 6,30 

27. Настилка от мраморни плочи  d-15 mm м2 115,00 

28. Също на  плътна фуга d- 20 mm м2 112,45 

29. Стъргане по стени на стара  боя от латекс м2 2,00 

30. Тухлена зидария ½ тухла  м2 27,00 

31. Мозайка по стени обикновена мита бучарда  м2 51,61 

32. Къртене  фаянс и теракот  м2 10,58 

33. Къртене  бетон с ел. къртач /арм.плочи/  м3 140,00 



34. Грундиране с битумен грунд  м2 1,50 

35. Хидроизолация в два пласта първи 3 мм без посипка втори  4 

мм с посипка  

м2 18,30 

 

Елементи на ценообразуване по УСН (уедрени сметни норми) –  

1. часова ставка – 3,50 лв/чч,  

2. допълнителни разходи върху труд – 100% 

3. допълнителни разходи върху механизация – 100%,  

4. доставно-складови разходи или цена на км превоз – 12%,  

5. цена на материалите – по приложен списък за основните за тях,  

6. основание за Нвр, разход на материали – ТНС и сметни норми „Билдинг 

менажер“ 

7. печалба – 10%.  

 

След установените цени по-горе, Комисията изработи сравнителна таблица за 

допуснатите до оценяване участници: 

 

№ Вид дейност мярка „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

цена /лв./ 

„АССА 

Строй“ 

ЕООД 

цена /лв./ 

по-ниска 

цена 

1. Изкоп ръчен 

 

м3 37,50 37,00 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

2. Доставка и полагане 

армировка 

кг. 1,58 1.87 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД  

3 Доставка и полагане Бетон 

В20  

м3 157,50 156,59 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

4 Циментова замазка 3 см.  

 

м2 14,93 14,78 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

5. Тухлена зидария 25см  

 

м3 152,88 156,28 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД  

6 Мазилка по стени варова  

 

м3 11,93 11,32 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

7 Дост. и м-ж фасадно скеле  

 

м2 3,50 3,20 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

8 Грундиране по стени  

 

м2 1,35 1,75 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

9 Латексова боя по стени и м2 2,82 8,00 „Алпин 



тавани  

 

Билдинг“ 

ЕООД 

10 Външна фасадна боя, 

полимерна  

м2 8,33 8,80 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

11 Фаянс по стени  

 

м2 45,90 44,00 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

12 Теракот по подове  

 

м2 45,90 44,00 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

13 Гранитогрес по подове  м
2
 54,20 53,85 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

14 Ламинат по подове  

 

м2 30,30 32,11 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

15. Хидроизолация 1 пласт, 

покриви 4 мм  

 

м2 12,00 11,00 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

16. Обшивка около комини  

 

м2 52,50 50,03 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

17. Препокриване покриви с 

керемиди  

м2 19,50 17,99 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

18. Доставка и монтаж на PVC 

дограма  

 

м2 165,00 180,00 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

19. Направа на  дървена 

покривна конструкция  

м3 975,00 950,00 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

20. Обшивка с дъски по покриви 

 

м2 16,70 15,88 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

21. Покриване с нови 

керемиди”марсилски” върху 

летви  

м2 52,05 50,00 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

22. Кофраж за плочи 

 

м2 29,40 27,40 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

23. Кофраж за колони, греди и 

основи 

 

м2 29,40 28,00 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

24. Зидария с бетонни блокчета  

20 см. 

м2 42,75 43,89 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

25. Гипскартон /окачени тавани/ 

 

м2 24,75 25,00 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 



26. Блажна  боя по стени 

 

м2 5,70 6,30 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

27. Настилка от мраморни плочи  

d-15 mm 

 

м2 110,64 115,00 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

28. Също на  плътна фуга d- 20 

mm 

м2 110,64 112,45 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

29. Стъргане по стени на стара  

боя от латекс 

 

м2 1,50 2,00 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

30. Тухлена зидария ½ тухла  

 

м2 26,25 27,00 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

31. Мозайка по стени 

обикновена мита бучарда  

м2 52,50 51,61 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

32. Къртене  фаянс и теракот  

 

м2 12,00 10,58 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

33. Къртене  бетон с ел. къртач 

/арм.плочи/  

 

м3 120,00 140,00 „Алпин 

Билдинг“ 

ЕООД 

34. Грундиране с битумен грунд  

 

м2 1,68 1,50 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

35. Хидроизолация в два пласта 

първи 3 мм без посипка 

втори  4 мм с посипка  

м2 18,60 18,30 „АССА 

Строй“ 

ЕООД 

 

Видно от таблицата по-горе, участник „АССА Строй“ ЕООД е оферирал 20 бр. 

позиции с по-ниски цени, като за останалите 15 позиции участникът „Алпин Билдинг“ 

ЕООД е предложил по-ниски цени. 

 

В съответствие с документацията за участие,  

„VI. Критерий за възлагане, показатели за оценка и тяхната тежест:  

Критерият за оценка на офертите: – „Най-ниска цена“.  

До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на 

законовите изисквания и тези на Възложителя. 

Оферирани най-голям брой най-ниски цени. 

Сравняват се предложените цени от всеки един участник. На първо място се 

класира участник оферирал най-голям брой „най-ниски цени.“, 

 

Комисията единодушно класира на първо място „АССА Строй“ ЕООД, ЕИК 

202584147, по всички обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: „Осъществяване на ремонт на сгради на Община 

Айтос през 2016 год.”,  

Обособена позиция № 2: „Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция 

„КОВЗС” при Община Айтос през 2016 год.”,   



Обособена позиция № 3: „Ремонт на Здравна служба с. Чукарка, община 

Айтос”,   

Обособена позиция № 4: „Ремонт на спортна зала кв. 63, град Айтос“, и  

Обособена позиция № 5: „Ремонт – битов кът за персонал в гробищен парк“, 

 

и предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение с посочения 

участник. 

С посочените действия работата на Комисията приключи. 

Комисията възложи на Председателя да представи на Възложителя настоящия 

протокол за утвърждаване и процедиране по правилата на ЗОП и ППЗОП. 

Протоколът е изготвен и подписан в един оригинален екземпляра и отразява 

достоверно действията и решенията на Комисията, което се удостоверява с положените 

собственоръчно подписи по-долу. 

 

 

Председател: 

 

...................... /П/....................... 

(Мариана Димова) 

 

………/П/………..      …………/П/………… 

(Тодорка Тодорова)      (Калин Бочуков) 

 

………/П/………..      …………/П/………… 

 (Мая Богданова)      (Александър Хрисимов) 
 

Протоколът се предаде на възложителя: (дата: 03.08.2016г.) 

 

Предал:  /П/     Приел:      /П/ 
(Председател на комисията)    (Възложител) 

 


