
П Р О Т О К О Л № 5 

по чл.54 от ППЗОП 

 

На 19.03.2018 г. в 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: Ремонт на общинска пътна мрежа в границите на 

община Айтос за периода 2017 – 2019 година, с уникален номер в Регистъра на 

обществените поръчки 00195-2017-0008, открита с Решение № ОП-17-20 от 28.04.2017 

г. и Решение № ОП-17-34 от 14.08.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация на Кмета на Община Айтос и назначена със Заповед № РД-

08-149/20.02.2018 г. на Кмета на Община Айтос в състав: 

 

Председател: инж. Красимира Георгиева 

и Членове:  

1. инж. Ралица Тодорова – ст.експерт, дирекция „ТСУРР“ 

2. Красимира Георгиева – юрист; 

и Резервни членове: 

1. Нина Петкова 

 

проведе закрито заседание за да провери допълнително представените на основание 

чл.54, ал.9 ППЗОП документи от ЕЛИТ КАР СТРОЙ ЕООД с вх.№ 92-Ф-

233/12.03.2018 г., 11:30 часа.  

 

В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът ЕЛИТ КАР СТРОЙ ЕООД е представил 

следните допълнителни документи: 

 

1. ЕЕДОП на участника с отстранени несъответствия; 

2. ЕЕДОП на Светла Костадинова – експерт „Контрол по качество“ с отстранени 

несъответствия; 

3. ЕЕДОП на Димитър Бахчеванов - Експерт по безопасност и здраве в 

строителството с отстранени несъответствия; 

4. ЕЕДОП на „СК Пътстрой“ ЕООД с отстранени несъответствия и копие на 

договор; 

5. ЕЕДОП на „СК Път строй Инвест“ ООД с отстранени несъответствия и копие 

на договор; 

6. ЕЕДОП на „Технопътстрой“ ЕООД с отстранени несъответствия и копие на 

договор; 

 

Комисията прегледа коригираните ЕЕДОП от участника и третите лица и констатира 

следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Елит Кар Строй“ 

ЕООД  с оферта вх. № 90-Ф-1006/21.08.2017 год. се допуска до следващ етап.  

 

Във връзка с горното и на основание извършените действия на назначена със Заповед 

№ РД-08-552/22.08.2017 г. на Кмета на Община Айтос, комисия за извършване на 

подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите  за участие в открита 



процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна 

мрежа в границите на община Айтос за периода 2017 – 2019 година, с уникален 

номер в Регистъра на обществените поръчки 00195-2017-0008, открита с Решение № 

ОП-17-20 от 28.04.2017 г. и Решение № ОП-17-34 от 14.08.2017 г. за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация на Кмета на Община Айтос, 

отразени в Протоколи № 2 от 20.10.2017 г. и № 3 от 02.11.2017 г., комисията предлага 

класиране на допуснатите оферти съгласно одобрения критерии „най-ниска цена“: 

 

I-во място – участник ЕЛИТ КАР СТРОЙ ЕООД, с предложена цена – 702 000,00 лв. 

(седемстотин и две хиляди)  лева без ДДС. 

II-ро място – участник ДЗЗД „Пътстрой Карнобат Консорциум”, с предложена цена 

– 704 200,00 лв. (седемстотин и четири хиляди и двеста)  лева без ДДС 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договори за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа в 

границите на община Айтос за периода 2017 – 2019 година“, с класирания на I-во 

място участник.  

 

Този протокол е съставен  на 19.03.2018 г.  

 

 

Председател:…………П…………….. 

   инж.  Красимира Георгиева 

и Членове:  

1. ……………П………………. 

инж. Ралица Тодорова  

 

2. ………...…П………………. 

          Красимира Георгиева 

 

 

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


