
УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……/П/…………. 

 

Васил Едрев 

Кмет на Община Айтос 

 

Протокол  

от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-312/ 27.05.2019год. 

на Кмета на община Айтос за разглеждане, оценка и класиране на офертите  в 

обществена  поръчка, с  предмет: „Строително-монтажни работи по проект 

„Подобряване условията на живот в Дом за стари хора „Св. Великомъченик Димитрий 

Солунски“ – гр. Айтос, общ. Айтос, област Бургас“, в изпълнение на Договор за 

съвместна дейност № РД04-4/26.03.2019 г., сключен между Фонд „Социална закрила" 

гр. София и Община Айтос публикувана Покана изх. № 92-Ф-593 от дата 13.05.2019 г. 

и документацията към нея на интернет страницата на община Айтос  

https://aytos.bg/pokana-obshtestvenata-porachka-predmet-3576.html на дата 13.05.2019 г. 

На същата дата са изпратени покани за участие до 4 /четири/ фирми. 

 На 27.05.2019год., в заседателната зала на община Айтос, с адрес гр. Айтос, ул. 

„Цар Освободител“ № 3, от 11:30 часа, се проведе публично заседание на Комисията 

по цитираната обществена поръчка, в състав: 

 

Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт 

Членове:   1. Ваня Петкова – началник на отдел „ИДРР“; 

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

 

Председателят на комисията докладва, че съгласно представения регистър на 

подадените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в срока посочен в поканата 

– до 17:00 часа на 23.05.2019 год. в деловодството на община Айтос са постъпили 4 

/четири/ броя запечатани, непрозрачни пликове, съдържащи офертите на участниците, 

както следва: 

1.  „Галис Строй“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-650/23.05.2019год., 

13:49 часа; 

2. „Елстрой Инвест“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

587(1)/23.05.2019год., 14:30 часа; 

3. „БЛ Трейд“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-588(1)/23.05.2019год., 

14:31 часа; 

4. „СД Комфорт“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-590(1)/23.05.2019год., 

14:56 часа; 

 

Председателят и всички членове попълниха и  подписаха декларации за 

съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП. 

I. Комисията отвори последователно всяка от офертите, по реда на тяхното 

постъпване и обяви ценовите предложения, съдържащи се в тях, както следва: 

1. Участник № 1 „Галис Строй“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

650/23.05.2019год., е представил оферта съдържаща ценово предложение, попълнено в 

съответствие с образеца към документацията за участие.  

Участникът е предложил цена в размер на 24 434,49 лева, без ДДС. 

 



2. Участник № 2 „Елстрой Инвест“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

587(1)/23.05.2019год., е представил оферта съдържаща ценово предложение, 

попълнено в съответствие с образеца към документацията за участие.  

Участникът е предложил цена в размер на 24 401,00 лева, без ДДС. 

 

3. Участник № 3 „БЛ Трейд“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

588(1)/23.05.2019год., е представил оферта съдържаща ценово предложение, 

попълнено в съответствие с образеца към документацията за участие.  

Участникът е предложил цена в размер на 24 617,66 лева, без ДДС. 

 

4. Участник № 4 „СД Комфорт“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

590(1)/23.05.2019год., е представил оферта съдържаща ценово предложение, 

попълнено в съответствие с образеца към документацията за участие.  

Участникът е предложил цена в размер на 24 679,55 лева, без ДДС. 

 

След приключване на горепосочените действия, публичната част от заседанието 

беше обявена за приключила и комисията приключи работата си. 

Комисията продължи работата си на закрито заседание проведено на 10.06.2019 

год. от 11:00 часа, в редовен състав в заседателната зала на община Айтос, с адрес: гр. 

Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, с разглеждане на документите съдържащи се в 

офертите и съответствието им с поставените от Възложителя изисквания. 

 

II. Комисията извърши проверка за наличието на изискваните от Възложителя 

документи в представените от участниците оферти, като бе установено следното: 

1. Участник № 1 „Галис Строй“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

650/23.05.2019год., е представил следните документи:  

-Опис на приложените към офертата документи; 

-Представяне на участника; 

-Заявление за участие – Образец № 1; 

-Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 2; 

-Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП – Образец № 3; 

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 4; 

-Декларация за липса на нарушение; 

-Декларация по чл.55 от ЗОП; 

-Плик Ценово предложение – Образец № 5; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички изискуеми от възложителя документи, които са по образците към 

документацията на поръчката и са подписани от законните представители на 

участника. 

Проверката на документите относно общите изисквания, както и изискванията 

към личното състояние и техническите възможности и/или квалификация показа, че 

същите удостоверяват съответствие с поставените от възложителя изисквания и не е 

налице липса на документи и/или несъответствия на информацията. 

Кратко описание на техническото предложение: 

Техническото предложение е представено по Образец № 4, от образците към 

документацията на поръчката и е подписано от законен представител на участника. 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните 

-  Срок за изпълнение на доставката и монтажа 110 (сто и десет) календарни 

дни, считано от датата на подписване на договор. 



-  Гаранционен срок: 60 (шестдесет) месеца. 

Кратко описание на ценовото предложение: 

Ценовото предложение е представено по Образец № 5. Така оферираната от 

участника цена, не надвишава максималния финансов ресурс, определен от 

Възложителя. 

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно 

съответствието на „Галис Строй“ ЕООД, с изискванията на възложителя, комисията 

установи, че по отношение на участника не е налице липса на документи и/или 

несъответствия с предварително обявените условия. В резултат на горното 

комисията допуска участника „Галис Строй“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

650/23.05.2019год., до оценка по критерия „най-ниска цена”. 

 

 2. Участник № 2 „Елстрой Инвест“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

587(1)/23.05.2019год., е представил следните документи: 

-Заявление за участие – Образец № 1; 

-Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 2; 

-Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП – Образец № 3; 

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 4; 

-Ценово предложение – Образец № 5; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички изискуеми от възложителя документи, които са по образците към 

документацията на поръчката и са подписани от законните представители на 

участника. 

Проверката на документите относно общите изисквания, както и изискванията 

към личното състояние и техническите възможности и/или квалификация показа, че 

същите удостоверяват съответствие с поставените от възложителя изисквания и не е 

налице липса на документи и/или несъответствия на информацията. 

Кратко описание на техническото предложение: 

Техническото предложение е представено по Образец № 4, от образците към 

документацията на поръчката и е подписано от законен представител на участника. 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните 

-  Срок за изпълнение на доставката и монтажа 90 (деветдесет) календарни 

дни, считано от датата на подписване на договор. 

-  Гаранционен срок: 60 (шестдесет) месеца. 

Кратко описание на ценовото предложение: 

Ценовото предложение е представено по Образец № 5. Така оферираната от 

участника цена, не надвишава максималния финансов ресурс, определен от 

Възложителя. 

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно 

съответствието на „Елстрой Инвест“ ЕООД, с изискванията на възложителя, 

комисията установи, че по отношение на участника не е налице липса на документи 

и/или несъответствия с предварително обявените условия. В резултат на горното 

комисията допуска участника „Елстрой Инвест“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-

Ф-587(1)/23.05.2019год., до оценка по критерия „най-ниска цена”. 

 

3. Участник № 3 „БЛ Трейд“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

588(1)/23.05.2019год., е представил следните документи: 

-Заявление за участие – Образец № 1; 

-Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 2; 



-Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП – Образец № 3; 

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 4; 

-Ценово предложение – Образец № 5; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички изискуеми от възложителя документи, които са по образците към 

документацията на поръчката и са подписани от законните представители на 

участника. 

Проверката на документите относно общите изисквания, както и изискванията 

към личното състояние и техническите възможности и/или квалификация показа, че 

същите удостоверяват съответствие с поставените от възложителя изисквания и не е 

налице липса на документи и/или несъответствия на информацията. 

Кратко описание на техническото предложение: 

Техническото предложение е представено по Образец № 4, от образците към 

документацията на поръчката и е подписано от законен представител на участника. 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните 

-  Срок за изпълнение на доставката и монтажа 100 (сто) календарни дни, 

считано от датата на подписване на договор. 

-  Гаранционен срок: 40 (четиридесет) месеца. 

Кратко описание на ценовото предложение: 

Ценовото предложение е представено по Образец № 5. Така оферираната от 

участника цена, не надвишава максималния финансов ресурс, определен от 

Възложителя. 

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно 

съответствието на „БЛ Трейд“ ЕООД, с изискванията на възложителя, комисията 

установи, че по отношение на участника не е налице липса на документи и/или 

несъответствия с предварително обявените условия. В резултат на горното 

комисията допуска участника „БЛ Трейд“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

588(1)/23.05.2019год., до оценка по критерия „най-ниска цена”. 

 

4. Участник № 4 „СД Комфорт“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

590(1)/23.05.2019год., е представил следните документи: 

-Заявление за участие – Образец № 1; 

-Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 2; 

-Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП – Образец № 3; 

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 4; 

-Ценово предложение – Образец № 5; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички изискуеми от възложителя документи, които са по образците към 

документацията на поръчката и са подписани от законните представители на 

участника. 

Проверката на документите относно общите изисквания, както и изискванията 

към личното състояние и техническите възможности и/или квалификация показа, че 

същите удостоверяват съответствие с поставените от възложителя изисквания и не е 

налице липса на документи и/или несъответствия на информацията. 

Кратко описание на техническото предложение: 

Техническото предложение е представено по Образец № 4, от образците към 

документацията на поръчката и е подписано от законен представител на участника. 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните 



-  Срок за изпълнение на доставката и монтажа 100 (сто) календарни дни, 

считано от датата на подписване на договор. 

-  Гаранционен срок: 40 (четиридесет) месеца. 

Кратко описание на ценовото предложение: 

Ценовото предложение е представено по Образец № 5. Така оферираната от 

участника цена, не надвишава максималния финансов ресурс, определен от 

Възложителя. 

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно 

съответствието на „СД Комфорт“ ЕООД, с изискванията на възложителя, комисията 

установи, че по отношение на участника не е налице липса на документи и/или 

несъответствия с предварително обявените условия. В резултат на горното 

комисията допуска участника „СД Комфорт“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

590(1)/23.05.2019год., до оценка по критерия „най-ниска цена”. 

 

III. Класиране на допуснатите оферти по критерия „най- ниска цена” 

1-во място участник № 2 „Елстрой Инвест“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 

92-Ф-587(1)/23.05.2019год., с предложена цена в размер на - 24 401,00 лева, без ДДС. 

 

2-ро място участник № 1 „Галис Строй“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-

Ф-650/23.05.2019год., с предложена цена в размер на - 24 434,49 лева, без ДДС. 

 

3-то място участник № 3 „БЛ Трейд“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

588(1)/23.05.2019год., с предложена цена в размер на - 24 617,66 лева, без ДДС. 

 

4-то място участник № 4 „СД Комфорт“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-

Ф-590(1)/23.05.2019год., с предложена цена в размер на - 24 679,55 лева, без ДДС. 

 

Предвид извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя - Кмета 

на община Айтос, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строително-

монтажни работи по проект „Подобряване условията на живот в Дом за стари 

хора „Св. Великомъченик Димитрий Солунски“ – гр. Айтос, общ. Айтос, област 

Бургас“, с класирания на първо място участник. 

 

Протоколът да се изпрати на всички участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача по електронната преписка на процедурата.  

Този протокол е съставен  на 11.06.2019 г.  

 

  

Председател: ………/П/………. 

      Невин Скендер                       

 

Членове: 

1. ………/П/……………     2. ………/П/……………. 

    Ваня Петкова                   Мюмюн Мюмюн       

            


