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П Р О Т О К О Л № 3 

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

 

 

На 07.07.2017 г. от 11.00 часа, Комисията за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите  за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителство 

(инженеринг) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. 

Айтос“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1:  „Изграждане на 

пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос (в това число и съпътстваща 

инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор, довеждащ водопровод и др.;)“, 

Обособена позиция № 2:  „Доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от 

канализационната мрежа на гр. Айтос“, с уникален номер в Регистъра на 

обществените поръчки 00195-2017-0006, открита с Решение № ОП-17-18 от 18.04.2017 

г. на Кмета на Община Айтос, и назначена със Заповед № РД-08-369/31.05.2017 г. на 

Кмета на Община Айтос, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Красимира Георгиева   

ЧЛЕНОВЕ: 

 1. Невин Мехмед  –  юрист - член на екипа  

2. инж. Антоанета Любенова – ВиК  

 3. инж. Иван Биделев – ръководител екип 

 4. Станка Господинова – член на екипа  

 

Резервни членове: 

1. инж. Радоцвета Великова  

2. Мариана Димова  

 

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

обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 2 от 

09.06.2017 год., както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя 

съобщение за провеждане на настоящото заседание.  

 

 На заседанието по обективни причини не присъства инж. Иван Биделев, които 

беше заменен от инж. Радоцвета Великова – резервен член. Инж. Великова 

подписадекларация за липса на конфликт на интереси с участниците по чл. 103, ал. 2 

ЗОП. 

На публичното заседание присъстваха упълномощени представители на 

подалите заявление за участие в процедурата, а именно: 

Пламен Киряков  – упълномощен представител на участника Водохосподарске 

Ставби АД; 

Румен Хрисов – упълномощен представител на участника СП Холдинг ЕООД; 

Емил Манев – упълномощен представител на участниците Обединение ТБА – 

Айтос и Обединение Айтос инженеринг; 

Перър Милачков – упълномощен представител на участника ДЗЗД „ПСОВ – гр. 

Айтос“; 

Тихомир Тодоров - упълномощен представител на участника ДЗЗД „ПСОВ  

Айтос“; 

Петя Митрева - упълномощен представител на участника ПСТ Груп ЕАД; 
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I. Комисията обяви допуснатите до този етап оферти на участниците, като обяви 

получените оценки по показателите за оценка: срок за изпълнение на строителството 

К1 и срок за изготвяне на работните проекти К2,  както следва: 

 

По обособена позиция № 1  

Участник Входящ номер 

КА Айтос ДЗЗД 92-Ф-699/30.05.2017 г. 

  

По обособена позиция № 2 

Участник Входящ номер и час 

ДЗЗД Водоканал Айтос 2017 92-Ф-688/30.05.2017 г. 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, 

както следва: 

 

По обособена позиция № 1 

1. Участник  КА Айтос ДЗЗД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-699/30.05.2017 г. 

 

 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ 

изготвено по образеца от документацията и съдържащо следната предложена цена в 

размер на 11 972 475,00 лв. (словом: единадесет милиона деветстотин седемдесет и 

две хиляди четиристотин седемдесет и пет лева) без ДДС.  
Към ценовото си предложение участникът е приложил диаграма на работната 

ръка в човекочасове 

 

По обособена позиция № 2 

1. Участник  ДЗЗД Водоканал Айтос 2017, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

688/30.05.2017 г.  
 

 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ 

изготвено по образеца от документацията и съдържащо следната предложена цена в 

размер на 1 683 635,77 лв. (словом: един милион шестстотин осемдесет и три 

хиляди шестстотин тридесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС.  

 Към ценовото си предложение участникът е приложил диаграма на работната 

ръка в човекочасове 

 

След оповестяване на ценовите предложения Председателя на комисията закри 

откритото заседание и  Комисията продължи работа. 

Комисията извърши проверка за съответствието на ценовите предложения с 

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

предложенията отговорят на изискванията. 
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III. Комисията извърши оценка по показателя „предлагана цена“ – К3 и 

комплексната оценка и  класира офертите съгласно одобрения критерии „икономически 

най-изгодна оферта“: 

 

По обособена позиция № 1  

Участник Оценка К1 Оценка К2 
Предложена 

цена 
Оценка К3 

КOi =  

K1 + K2 + K3 

КА Айтос ДЗЗД 20 20 11 972 475,00 60 100 

  

По обособена позиция № 2 

Участник Оценка К1 Оценка К2 
Предложена 

цена 
Оценка К3 

КOi =  

K1 + K2 + K3 

ДЗЗД Водоканал Айтос 2017 20 20 1 683 635,77 60 100 

 

 

По обособена позиция № 1 

I-во място – участник КА Айтос ДЗЗД, с комплексна оценка – 100 точки 

   

По обособена позиция № 2 

I-во място – участник ДЗЗД Водоканал Айтос 2017, с комплексна оценка – 100 

точки  

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договори за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на 

строителство (инженеринг) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни 

води на гр. Айтос“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1:  

„Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос (в това 

число и съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор, 

довеждащ водопровод и др.;)“, Обособена позиция № 2:  „Доизграждане на Главен 

клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос“ с класираните 

на I-во място участници.  

 

Този протокол е съставен на 11.07.2017 год. 

 

Председател: ………/П/................ 

инж. Красимира Георгиева 

 

и Членове:  

 

1. ............ /П/.................    

Невин Мехмед       

 

2. .......... /П/....................    

инж. Радоцвета Великова     

 

3. .......... /П/.................  

инж. Антоанета Любенова 

 

4.       .............. /П/.............. 

Станка Господинова 


