
ПРОТОКОЛ 

от проведено договаряне без предварително обявление 

Днес, 28.01.2019 г. в 11:00 часа, в  Заседателна зала на Община Айтос, гр. 

Айтос, ул. ”Цар Освободител” № 3, Комисията, определена със Заповед № РД-08-

34/28.01.2019г. на Кмета на община Айтос, за провеждане на процедура на договаряне 

без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Упражняване на авторски надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос.“, открита с Решение 

№ ОП-19-4/16.01.2019 г.  на Кмета на община Айтос, в състав: 

Председател: Невин Скендер – външен експерт, юрист 

Членове:     1. Арх. Георги Цикалов – външен експерт; 

                   2. Инж. Ралица Тодорова – старши експерт в Дирекция „ТСУРР“. 

 

се събра със задача да проведе процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от 

ЗОП. 

Председателят на комисията докладва, че съгласно представения регистър на 

подадените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в сроковете посочени в 

поканите – до 10:00 часа на 28.01.2019г. са  получени в деловодството на Община 

Айтос 2 (два) броя запечатани нерозрачни опаковки, върху които са отразени: подател, 

входящ номер и дата на внасяне на участниците: 

1. Участник „Инвестиционно проектиране” ЕООД, ЕИК: 201495727, със 

седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул. Л. Каравелов № 31, представлявано от 

управителя –Диян Събев Златев, оферта с вх. № 92-Ф-70/24.01.2019 год.,  час 14:43 

2. Участник Михаил Георгиев Георгиев, адрес за кореспонденция: гр. Бургас, 

ж.к. Братя Миладинови, блок 71, вх. 1, ет. 2, ап.7, с оферта вх. № 94-00-

266/28.01.2019год., час 09:32; 

Председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха 

декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от Закон за обществени поръчки (ЗОП). 

 

Председателят на комисията, пристъпи към отваряне на постъпилите оферти на 

участниците, както следва: 

1. За участник № 2 в договарянето взе участие Михаил Георгиев Георгиев – 

проектант по част част „Пътна“, „ПБЗ“, „ПБ“ и „ПУСО“. Председателят на комисията, 

пристъпи към отваряне на постъпилата оферта на участника.  

 Участникът е представил следните документи в офертата: 

 - Оферта за участие в пряко договаряне -  образец № 1; 

 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП  (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП) – образец № 2; 

 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП  (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-

5 от ЗОП) – образец № 3; 

- Декларация за липсата на обстоятелства по чл 54, ал 1, т. 7 ЗОП – образец № 4; 

 

 Комисията пристъпи към преглед на представените с офертата документи и 

установи, че са представени всички необходими документи и същите отговарят на 



изискванията на Възложителя, съгласно изпратената до участника покана и 

приложената документация за участие в настоящата процедура.  

Комисията премина към разглеждане на офертата на участника, представено по 

образеца на Възложителя. За изпълнението на дейностите по поръчката участникът 

предлага цената за авторски надзор да се формира на база вложено време по часова ставка 

(разценка) за ППП - 50 лева на час. Приема цената за изпълнение на поръчката да е 6 000.00 

лева. 

На основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към провеждане на 

преговори за предложената цена и определяне условията на договора, съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие.  

Участникът потвърди предложената цена от него в офертата. Участникът изрази 

съгласие с всички условия отразени в поканата и приложенията към нея, заяви, че е 

съгласен с всички текстове на изпратения проект на договор и не направи нови 

предложения.  

 

 2. За участник № 1 в договарянето взе участие Диян Събев Златев - управител на  

„Инвестиционно проектиране“ ЕООД. Председателят на комисията, пристъпи към 

отваряне на постъпилата оферта на участника.  

Участникът е представил следните документи в офертата: 

- Оферта за участие в пряко договаряне -  образец № 1; 

- Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) 

– образец № 2; 

- Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП  (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП) – образец № 3; 

- Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП  (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-

5 от ЗОП) – образец № 4; 

- Декларация за липсата на обстоятелства по чл 54, ал 1, т. 7 ЗОП – образец № 5; 

 

Комисията пристъпи към преглед на представените с офертата документи и 

установи, че са представени всички необходими документи и същите отговарят на 

изискванията на Възложителя, съгласно изпратената до участника покана и 

приложената документация за участие в настоящата процедура.  

Комисията премина към разглеждане на офертата на участника, представено по 

образеца на Възложителя. За изпълнението на дейностите по поръчката участникът 

предлага цената за авторски надзор да се формира на база вложено време по часова 

ставка (разценка) за ППП -  50 лева на час. Приема цената за изпълнение на поръчката 

да е 4 000.00 лева. 

На основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към провеждане на 

преговори за предложената цена и определяне условията на договора, съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие.  

Участникът потвърди предложената цена от него в офертата. Участникът изрази 

съгласие с всички условия отразени в поканата и приложенията към нея, заяви, че е 

съгласен с всички текстове на изпратения проект на договор и не направи нови 

предложения. 

 

Настоящият протокол  отразява извършените от Комисията действия, 

направените предложения и постигнатите договорености в резултат на проведеното 

договаряне.  



Като взе предвид, че представените от участниците оферти и документи 

отговарят на изискванията на Възложителя на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, 

Комисията предлага да бъдат сключени договори за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка с: 

1. Участник № 1 „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, ЕИК: 201495727, със 

седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул. Л. Каравелов № 31, представлявано от 

управителя –Диян Събев Златев, оферта с вх. № 92-Ф-70/24.01.2019 год. за 

упражняване на авторски надзор на обектите  ул. „Панайот Волов”,  ул. „Васил 

Левски” и ул. „Стефан Караджа” в община Айтос при изпълнението на проект 

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община 

Айтос“. 

2. Участник Михаил Георгиев Георгиев – проектант по част „Пътна“, „ПБЗ“, 

„ПБ“ и „ПУСО“, адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, блок 71, 

вх. 1, ет. 2, ап.7, с оферта вх. № 94-00-266/28.01.2019год. за упражняване на авторски 

надзор на обектите  ул. „Станционна“, ул. „Паскал Янакиев“, ул. „Димчо Карагьозов“ и 

ул. „Цар Освободител“ в община Айтос, при изпълнението на проект „Реконструкция 

и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос“. 

 

Настоящият протокол отразява извършените от Комисията действия, 

направените предложения и постигнатите договорености в резултати на проведеното 

договаряне.  

Същият се състави и подписа в три еднакви екземпляра, по един за всяка от 

страните.  

Настоящият протокол е приключен на 28.01.2019 г. в 14:00 часа.  

 

 

Председател: ………/П/……….     „Инвестиционно проектиране“ ЕООД……/П/………. 

Невин Скендер                     Диян Събев Златев  

        

Членове:    Проектант по части: 

     „Пътна“, „ПБЗ“, „ПБ“ и „ПУСО“……… /П/……… 

…………/П/…………            Михаил Георгиев Георгиев 

1. арх. Георги Цикалов                   

 

…………/П/…………   

2. инж. Ралица Тодорова     

     

 

 

 


