
 

Протокол № 1 

По чл. 97, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-421/ 

05.08.2019год. на Кмета на община Айтос за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите  в обществена  поръчка провеждана при условията на чл. 187 по реда на глава 

26 чрез „Събиране на оферти с обява”, обявена с обява изх. №  ОП–19–

38/22.07.2019год., публикувана в РОП под ID 9090546  с  предмет: Упражняване на 

авторски надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация 

на водопроводна система в община Айтос.“ по част „Геодезия“ за обект: 

„Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос”.  

 Днес, 05.08.2019год., в заседателната зала на община Айтос, с адрес гр. Айтос, 

ул. „Цар Освободител“ № 3, от 12:00 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. инж. Ралица Тодорова  – старши експерт в дирекция „ТСУРР“. 

 

При отварянето на офертата на публичното заседание на комисията не 

присъстваше представител на участника. 

 

Председателят на комисията докладва, че съгласно представения регистър на 

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

до 17:00 часа на 02.08.2019 год. в деловодството на община Айтос са постъпили 3 /три/ 

броя запечатани, непрозрачни пликове, съдържащи офертите на участниците, както 

следва: 

1.  Инж. Милен Николов Фендулов, с подадена оферта вх. № 94-00-

2094/01.08.2019год., 10:18 часа; 

2. „Атанаска Найденова“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

891/01.08.2019год., 11:37 часа; 

3. „Актив Р“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-895/01.08.2019год., 15:26 

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 Инж. Милен Николов Фендулов, с подадена оферта вх. № 94-

00-2094/01.08.2019год., е представил оферта съдържаща ценово предложение, 

попълнено в съответствие с образеца към документацията за участие, с предложена 

цена 3 500,00 лв. без ДДС; 

 

2. Участник № 2 „Атанаска Найденова“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-

Ф-891/01.08.2019год., е представил оферта съдържаща ценово предложение, 

попълнено в съответствие с образеца към документацията за участие, с предложена 

цена 1 500,00 лв. без ДДС; 

 



3. Участник № 3 „Актив Р“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

895/01.08.2019год., е представил оферта съдържаща ценово предложение, попълнено в 

съответствие с образеца към документацията за участие, с предложена цена 1 720,00 

лв. 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 12.08.2019 

год. от 09:00 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 Инж. Милен Николов Фендулов, с подадена оферта вх. № 94-

00-2094/01.08.2019год., е представил следните документи:  

-Опис на приложените към офертата документи; 

-Ценово предложение; 

-Предложение за изпълнение на поръчката; 

-Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката; 

-Декларация за обстоятелствата чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

-Декларация за липса на обстоятелства по чл.69  от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; 

-Декларация  по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции и преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

-Декларация за доказване на съответствието с критериите за подбор по чл.192, 

ал.3 от ЗОП; 

- Копие на застраховка за професионална отговорност; 

- Копие на удостоверение за ППП за част „Геодезия“ на КИИП; 

- Копие на сертификат за правоспособност по Геодезия и Кадастър от КИГ. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 

 

1. В декларацията за доказване на критериите за подбор по чл.192, ал.3 от ЗОП, 

участникът e декларирал, че е придобит опита му при упражняването на  авторски 

надзор по част „Геодезия“ на обектите: 1. „Реконструкция на градски парк, находящ се 

в М. Търново, УПИ I, кв. 60 по плана на гр. М. Търново“ и 2. „Паркоустрояване и 

благоустрояване на участък от общинска улична мрежа, включваща ул. „Ал. 

Стамболийски“, ул. „Княз Борис I“ и ул. „О. Махони“ в гр. М.Търново“; 

 Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя в т. 3.1  от 

Указания за подготовка на офертите: Минимални изисквания към техническите и 

професионални способности - През последните 3 (три) години, считано до датата на 

представяне на офертата, участника следва да  е изпълнил  услуга със сходен или 



идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“  Възложителя ще приеме: 

Упражняване на авторски надзор при  изпълнение на строителство за изграждане 

(ново строителство) и/или реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа.  

Декларираните обекти, на които е придобит опита на участника не са сходни с 

предмета на поръчката. 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че  следва да 

представи допълнена декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, в тази част с изискващата се 

информация или на основание чл.67, ал.5 от ЗОП да представи всички или част от 

документите, чрез които се доказва посоченото изискване от Възложителя в указанията 

за участие, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

 

 2. Участник № 2 „Атанаска Найденова“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-

Ф-891/01.08.2019год., е представил следните документи: 

-Опис на приложените към офертата документи; 

-Декларация  по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции и преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

-Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката; 

-Декларация за обстоятелствата чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

-Декларация за липса на обстоятелства по чл.69  от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; 

-Декларация за доказване на съответствието с критериите за подбор по чл.192, 

ал.3 от ЗОП; 

- Декларация за срок на валидност на офертите; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец; 

- Предложение за изпълнение на поръчката – работна програма; 

- Ценово предложение. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, представената оферта отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, участникът се допуска 

до следващ етап. 

 

3. Участник № 3 „Актив Р“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

895/01.08.2019год., е представил следните документи: 

-Опис на приложените към офертата документи; 

-Декларация  по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции и преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

-Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката; 

-Декларация за обстоятелствата чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

-Декларация за липса на обстоятелства по чл.69  от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; 

-Декларация за доказване на съответствието с критериите за подбор по чл.192, 

ал.3 от ЗОП; 

-Предложение за изпълнение на поръчката по образец; 

- Ценово предложение. 



 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, представената оферта отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, участникът се допуска 

до следващ етап. 

 

На основание чл. 97, ал. 5 ППЗОП, в срок до 3 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участниците могат да предоставят на комисията 

нова Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация, като допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на заявления за участие. 

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 14.08.2019 г.  

 

  

Председател: ………/П/………. 

  Невин Скендер                       

 

Членове: 

1. ………/П/……………     2. ………/П/……………. 

    Ваня Петкова              инж. Ралица Тодорова  

          

                        


