
УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……/П/…………. 

 

Мариана Димова 

За Кмет на Община Айтос,  

съгласно Заповед № РД-08-503/20.09.2019г.  

на Кмета на община Айтос 

 

 

Протокол 

на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП  

от работата на Комисията, назначена със Заповед № 545/ 17.10.2019год. на Зам.-

кмета на общината – Мариана Кирилова Димова - Заповед за заместване № РД-08-503 

/ 20.09.2019г. за разглеждане на офертата  представена след изпратена и публикувана 

Покана до определено лице за представяне на оферта за сключване на директен 

договор  на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП с изх. № 92-Ф-1066 от дата 10.10.2019 

г. и документацията към нея на интернет страницата на община Айтос  

https://aytos.bg/pokana-do-opredeleni-lica-predstavyane-3875.html на дата 13.05.2019 г. с  

предмет: Упражняване на авторски надзор при изпълнението на обект: 

„Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци 

в ПИ 000341 и 000342 в землището на  с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас” 
 На 17.10.2019год., в заседателната зала на община Айтос, с адрес гр. Айтос, ул. 

„Цар Освободител“ № 3, от 11:00 часа, се проведе публично заседание на Комисията, в 

състав: 

 

Председател: инж. Радоцвета Великова- главен експерт в дирекция ТСУРР 

Членове:  1. Катя Иванова – старши експерт в дирекция ТСУРР  
2. инж. Константин Янков  – младши 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 16.10.2019 год. в деловодството на община Айтос е постъпил 1 брой 

запечатан, непрозрачен плик, съдържащ офертите на участниците, както следва: 

1.  „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

1073/15.10.2019год., 10:53 часа; 

 

След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, като 

несъответствия и основания за отвод не бяха установени. 

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

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

1. Участник  „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 

92-Ф-1073/15.10.2019год., е представил оферта съдържаща ценово предложение, 

попълнено в съответствие с образеца към поканата за представяне на оферта.  

Участникът е предложил цена в размер на 14 750,00 лева, без ДДС. Участникът 

е съгласен  цената за авторския надзор да се формира на база вложено време по часова 

ставка (разценка) за ППП – 50,00(петдесет).лв./час. 

https://aytos.bg/pokana-do-opredeleni-lica-predstavyane-3875.html


 

 

 

II. Комисията извърши проверка за наличието на изискваните от Възложителя 

документи в представената от участника оферта, като бе установено следното: 

1. Участник „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 

92-Ф-1073/15.10.2019год., е представил следните документи:  

-Оферта по Образец № 1; 

- Декларация по чл. 3, т. 8 от 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; 

- Копие на удостоверенията за ППП на проектантите. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

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

поканата за представяне оферта и са подписани от законните представител на 

участника. Оферираната от участника цена, не надвишава максималния финансов 

ресурс, определен от Възложителя. 

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно 

съответствието на „Инвестиционно проектиране“ 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.  
 

Комисията предлага на Възложителя - Кмета на община Айтос, да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор при 

изпълнението на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско 

депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на  с. Лясково и ПИ 

001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас”, с участника 

„Инвестиционно проектиране“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

1073/15.10.2019год. 

 

Протоколът да се изпрати на участника в деня на публикуването му в профила 

на купувача по електронната преписка на процедурата.  

Този протокол е съставен  на 17.10.2019 г.  

 

  

Председател: ……/П/………. 

      инж. Радоцвета Великова                       

 

Членове: 

1. ………/П/……………     2. ………/П/…………. 

    Катя Иванова                   инж. Константин Янков      

             


