
ПРОТОКОЛ№ 2   
 

п о  чл .  5 7 ,  а л .  3  о т  ППЗОП  

На 14.03.2019 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Айтос, Комисията, 

назначена със Заповед № РД-08-136 / 06.03.2019год. на Кмета на община Айтос за избор на 

изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет 

„Реконструкция и рехабилитация на улични настилки в населените места: с.Черна Могила, 

с.Черноград и с.Тополица, община Айтос“, открита с Решение № ОП-19-5/ 21.01.2019 г. на 

Кмета на Община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2019-0005, в състав: 

 

Председател: Мариана Димова – Зам.-Кмет на Община Айтос; 

Членове: 

1. Невин Скендер – юрист, външен експерт; 

2. Мюмюн Мюмюн – старши експерт в дирекция „ТСУРР“; 

3. Инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“; 

4. Красимира Георгиева – юрист, външен експерт 

проведе публично заседание на основание чл. 57, ал. 3 изречение трето от ППЗОП, за 

обявяване на ценовото предложение по процедурата, съгласно Протокол № 1 от 11.03.2019 год, 

както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за провеждане на 

настоящото заседание. 

 

На публичното заседание  НЕ присъства представител на участника.   

I. Комисията обяви получените оценки по показателите за оценка:  по показател П1 -Срок 

за реакция за отстраняване на дефекти и  по показател П2 - Срок за изпълнение  на поръчката на 

допуснатата до този етап оферта, отразени в Протокол № 1. 

Участникът „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-288/05.03.2019год. 

получава: 

По показател П1 = (Pmin/Pi) х 100 = 1 / 1 х 100 = 100 броя точки 

По показател П2 = (Cmin/Ci)xl00 = 104 / 104 х 100 = 100 броя точки 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от 

офертата на участника и обяви предложенената от него цени, както следва: 

 Участник „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-288/05.03.2019год.  

- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която след 

отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 

документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 516 598,76 (петстотин и 

шестнадесет хиляди петстотин деветдесет и осем лева и седемдесет и шест стотинки), лева без 

ДДС, 619 918,51 (шестстотин и деветнадесет хиляди деветстотин и осемнадесет лева и петдесет и 

една стотинки), лева с ДДС. 

 
След оповестяване на ценовото предложение, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 

Комисията продължи работа си на 20.03.2019год. в редовен състав, в закрито заседание 

като извърши проверка за съответствието на ценовото предложение на участника  с изискванията 

на възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки и установи, че предложението отговоря на 

изискванията. 

 

III. Комисията извърши оценка по показателя Ценово предложение – П3 и определи 

комплексната оценка на офертата, съгласно одобрения критерии.  

Показател Ценово предложение – П3. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по 



формулата: 

П3 = (Цmin/Цi) х 100 = (брой точки)  

 

По показател П3 участникът  „Пътно строителство Бургас“ ЕООД получава: 100 точки. 

 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

КО = П1 х 10% + П2 х 40 % + П3 х 50% 

 

КО на участника  „Пътно строителство Бургас“ ЕООД = 100 х 10% + 100 х 40 % + 100 х 

50 % = 10 + 40 + 50 = 100 точки 

 

IV. Комисията извърши класиране на участника: 

1-во място - участник „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

288/05.03.2019год., с комплексна оценка - 100 точки. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улични настилки в 

населените места: с.Черна Могила, с.Черноград и с.Тополица, община Айтос“, с класирания 

на 1- во място участник. Този протокол е съставен на 20.03.2019 год. 

Председател: Мариана Димова ………/П/…………….. 

Членове: 

1. Невин Скендер ………/П/…………… 

2. Мюмюн Мюмюн …………/П/………… 

3. Инж. Ралица Тодорова …………/П/………… 

4. Красимира Георгиева …………/П/………… 

 


