
 

ОДОБРИЛ:   /П/ 

 

Васил Едрев 

Кмет на община Айтос 

 

ПРОТОКОЛ 

По чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-385/ 

20.06.2018год. на Кмета на община Айтос за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите за участие  в обществена  поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП 

провеждана при условията на чл. 187 по реда на глава 26 чрез „Събиране на оферти с 

обява”, обявена с обява с изх. №  ОП-18-9/05.06.2018год., публикувана в РОП под ID 

9076850  с  предмет: „Текущ ремонт на сградите на Община Айтос и 

второстепенните й разпоредители с бюджетни средства през 2018 год.” по 

обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на сгради 

на общинската администрация.”; Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на здравните 

кабинети при Община Айтос”; Обособена позиция № 3: „Текущ ремонт на сгради на 

Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос”; Обособена позиция № 4: „Изграждане на 

вътрешна тоалетна в офиса на здравните медиатори при Община Айтос”. 

 Днес, 20.06.2018год., в заседателна зала на община Айтос, с адрес гр. Айтос, ул. 

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

по цитираната обществена поръчка, в състав: 

 

Председател: Мариана Димова – Зам. кмет на община Айтос 

Членове:     1. Невин Скендер – външен експерт; 

         2. инж. Калин Бочуков – външен експерт; 

         3. инж. Ралица Тодорова – старши експерт в Дирекция „ТСУРР“; 

         4. Мюмюн Мюмюн – главен специалист 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 19.06.2018 год. в деловодството на община Айтос са постъпили 3 

/три/ броя запечатани, непрозрачни плика, съдържащи офертите на участниците, както 

следва: 

1.  „Хидроинвест“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-627/19.06.2018год., 

11:52 часа, за ОП № 1, 2, 3 и 4; 

2. „Бургстрой“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-629/19.06.2018 год., 14:36 

часа, за ОП № 1, 2, 3 и 4; 

3. „АССА строй“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-631/19.06.2018год., 

16:50 часа, за ОП № 1, 2, 3 и 4; 

 

При отварянето на офертите на заседанието на комисията не присъстваха 

представители на участниците. 

 

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 „Хидроинвест“ ЕООД, с подадена оферта  № 92-Ф-

627/19.06.2018год., за ОП № 1, 2, 3 и 4 е представил оферта съдържащо ценови 

предложения, попълнени в съответствие с образеца към документацията за участие, с 

посочени единични цени, за всички видове СМР са представени анализи на единичните 

цени на хартиен и електронен носител CD по обособени позиции, както следва:  

 За обособена позиция № 1  -      32 900.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 2  -     14 500.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 3  -   104 100.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 4  -         5 000.00 лв. без ДДС; 

 

2. Участник № 2 „Бургстрой“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

629/19.06.2018 год., за ОП № 1, 2, 3 и 4, е представил оферта съдържащо ценови 

предложения, попълнени в съответствие с образеца към документацията за участие, с 

посочени цени по обособени позиции, както следва:  

 За обособена позиция № 1  -      30 500.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 2  -     13 100.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 3  -   103 200.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 4  -         4 200.00 лв. без ДДС; 

 

3. Участник № 3 „АССА строй“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-

631/19.06.2018год., за ОП № 1, 2, 3 и 4, е представил оферта съдържащо ценови 

предложения, попълнени в съответствие с образеца към документацията за участие, с 

посочени цени по обособени позиции, както следва:  

 За обособена позиция № 1  -      31 750.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 2  -     13 225.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 3  -   102 600.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 4  -         4 500.00 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 на 04.07.2018 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 на наличието на изискваните от Възложителя 

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

1. Участникът „Хидроинвест“ ЕООД, с подадена оферта  № 92-Ф-

627/19.06.2018год., за ОП № 1, 2, 3 и 4 е представил следните документи: 

- Оферта с приложения Техническо и Ценово предложение - по образец № 1; 

- Опис на представените документи по образец № 2; 

- Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от Закона за обществените поръчки) – по образец № 3;  

- Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 

5 от Закона за обществените поръчки) – по образец № 4; 

- Декларация за срока на валидност на офертата – по образец № 5; 

- Декларация за приемане условията на проекта на договора – по образец № 6; 



- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – по образец № 7; 

- Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара; 

- Копие на застрахователна полица за застраховка „Професионална 

отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ; 

- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е 

изпълнено  в съответствие с нормативните изисквания– по образец № 8; 

- Списък  на технически лица, които участникът ще използва за извършване на 

СМР – собствените или наети технически лица, които участникът ще използва за 

извършване на СМР– по образец № 9; 

- Заверени копия на валидни Сертификати, стандарт ISO 9001:2008 за внедрена 

система за управление на качеството и стандарт ISO 14001:2005 за внедрена система за 

управление на околната среда. 

 

След извършения преглед на представените документи Комисията установи, че 

участникът е представил необходимите и изисквани от Възложителя документи и 

установи, че участникът отговаря на изискванията на закона и на Възложителя за 

„Лично състояние на участниците“, както и  за технически и професионални 

способности и единодушно реши следното: 

 Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника „Хидроинвест“ 

ЕООД, с подадена оферта  № 92-Ф-627/19.06.2018год., по ОП № 1, 2, 3 и 4 

 

2. Участникът „Бургстрой“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

629/19.06.2018 год., за ОП № 1, 2, 3 и 4, е представил следните документи: 

- Оферта с приложения - по образец № 1; 

- Опис на представените документи по образец № 2; 

- Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от Закона за обществените поръчки) – по образец № 3;  

- Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 

5 от Закона за обществените поръчки) – по образец № 4; 

- Декларация за срока на валидност на офертата – по образец № 5; 

- Декларация за приемане условията на проекта на договора – по образец № 6; 

- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – по образец № 7; 

- Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара; 

- Копие на застрахователна полица за застраховка „Професионална 

отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ; 

- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е 

изпълнено  в съответствие с нормативните изисквания– по образец № 8; 

- Списък  на технически лица, които участникът ще използва за извършване на 

СМР – собствените или наети технически лица, които участникът ще използва за 

извършване на СМР– по образец № 9; 

- Заверени копия на валидни Сертификати, стандарт ISO 9001:2008 за внедрена 

система за управление на качеството и стандарт ISO 14001:2005 за внедрена система за 

управление на околната среда. 

- Техническо предложение по ОП № 1, 2, 3 и 4; 

- Ценово предложение по ОП № 1, 2, 3 и 4. 

 



При прегледа на документите Комисията установи, че участникът НЕ отговаря 

на изискванията на Възложителя, поради следните мотиви: 

2.1. Към  представения Списък на строителството, идентично или сходно с 

предмета на поръчката по чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП за декларирания обект не е 

приложено удостоверение за добре изпълнение, съгласно одобрения образец № 8.; 

2.2. В представения  Списък на техническите лица, който ще изпълняват 

поръчката по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП по образец № 9 - участникът не е декларирал 

наличието на професионален опит на предложените експерти на поне един обект с 

предмет и обем, идентичен или сходен, е този на предмета на поръчката.  

2.3. В представения  Списък на техническите лица, който ще изпълняват 

поръчката по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП по образец № 9 - участникът не е декларирал 

наличието на втори технически ръководител, съгласно предварително обявените 

условия в т. 2 от Технически и професионални способности от Обявата и т.20.2. от 

раздел IV Критерии за подбор от  Указанията и изискванията за изпълнение на 

поръчката -  Технически ръководители – 2 бр., които следва да имат образователно – 

квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ професионална квалификация 

строителен инженер, специалност „ПГС/ССС“  или „строителен техник” с 4 годишен 

курс на обучение, със професионален опит като технически ръководител на поне един 

обект с предмет и обем, идентичен или сходен, е този на предмета на поръчката. 

2.4. В представения  Списък на техническите лица, който ще изпълняват 

поръчката по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП по образец № 9 – участникът за предложения 

експерт по контрол на качеството  - инж. Величка Димитрова Няголова не е 

декларирал наличието на Удостоверение за преминато обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. 

  Съгласно предварително обявените условия в т. 2 от Технически и 

професионални способности от Обявата и т.20.2. от раздел IV Критерии за подбор от  

Указанията и изискванията за изпълнение на поръчката – Експерт Контрол по 

качеството - да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалент, с професионален опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един 

обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на предмета на поръчката. 

2.5. В представения  Списък на техническите лица, който ще изпълняват 

поръчката по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП по образец № 9 – участникът за предложения 

експерт по безопасност и здраве – инж. Георги Стоянов Фъртунов не е декларирал 

наличието на удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № 

РД-07- 2 от 16.12.2009 г. 

 Съгласно предварително обявените условия в т. 2 от Технически и 

професионални способности от Обявата и т.20.2. от раздел IV Критерии за подбор от  

Указанията и изискванията за изпълнение на поръчката – Експерт по безопасност и 

здраве в строителството - Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и 

здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или 

еквивалентно,с професионален опит като експерт „БЗС“ на поне един обект с предмет 

и обем, идентичен или сходен, с този на предмета на поръчката. 

 

Поради горното Комисията единодушно реши, че участник „Бургстрой“ ООД, 

е представил оферта с вх. № 92-Ф-629/19.06.2018 год., по ОП № 1, 2, 3 и 4,  която не 



отговаря на предварително обявените условия и изискванията на Възложителя, и 

предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП  участникът 

да бъде отстранен от процедурата. 

 

3. Участникът „АССА строй“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-

631/19.06.2018год., за ОП № 1, 2, 3 и 4, е представил следните документи: 

- Оферта с приложения - по образец № 1; 

- Опис на представените документи по образец № 2; 

- Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от Закона за обществените поръчки) – по образец № 3;  

- Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 

5 от Закона за обществените поръчки) – по образец № 4; 

- Декларация за срока на валидност на офертата – по образец № 5; 

- Декларация за приемане условията на проекта на договора – по образец № 6; 

- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – по образец № 7; 

- Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара; 

- Копие на застрахователна полица за застраховка „Професионална 

отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ; 

- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е 

изпълнено  в съответствие с нормативните изисквания– по образец № 8; 

- Списък  на технически лица, които участникът ще използва за извършване на 

СМР – собствените или наети технически лица, които участникът ще използва за 

извършване на СМР– по образец № 9; 

- Заверени копия на валидни Сертификати, стандарт ISO 9001:2008 за внедрена 

система за управление на качеството и стандарт ISO 14001:2005 за внедрена система за 

управление на околната среда. 

- Техническо предложение по ОП № 1, 2, 3 и 4; 

- Ценово предложение по ОП № 1, 2, 3 и 4. 

 

При прегледа на документите Комисията установи, че участникът НЕ отговаря 

на изискванията на Възложителя, поради следните мотиви: 

3.1. Участникът е представил копие на Удостоверение № I - TV 012679 за 

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от 

ПРВВЦПРС: за строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от 

ПРВВЦПРС. 

Съгласно предварително обявените условия в обявата Правоспособност за 

упражняване на професионална дейност и т.18 Годност за упражняване на 

професионалната дейност от раздел IV Критерии за подбор от  Указанията и 

изискванията за изпълнение на поръчката: Участниците трябва да имат регистрация в 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за 

изпълнение на строежи първа група, трета категория, съгласно чл.137 от ЗУТ или по-

висока. 

3.2. Участникът в описа е посочил, че прилага копие на застрахователна полица 

за застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ при 

преглед на представените документи от комисията не намери копие на такава 

застраховка. 



Съгласно предварително обявените условия в обявата Икономическо и 

финансово състояние и т.19 от раздел IV Критерии за подбор от  Указанията и 

изискванията за изпълнение на поръчката: Участниците следва да имат застраховка 

„Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната 

застрахователна сума е съгласно чл.5, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството. 

3.3. Към  представения Списък на строителството, идентично или сходно с 

предмета на поръчката по чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП за декларирания обект не е 

приложено удостоверение за добре изпълнение, съгласно одобрения образец № 8.; 

3.4. В представения  Списък на техническите лица, който ще изпълняват 

поръчката по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП по образец № 9 - участникът не е декларирал 

наличието на професионален опит на предложените експерти на поне един обект с 

предмет и обем, идентичен или сходен, с този на предмета на поръчката.  

 3.5. В представения  Списък на техническите лица, който ще изпълняват 

поръчката по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП по образец № 9 - участникът не е декларирал 

наличието на втори технически ръководител, съгласно предварително обявените 

условия в т. 2 от Технически и професионални способности от Обявата и т.20.2. от 

раздел IV Критерии за подбор от  Указанията и изискванията за изпълнение на 

поръчката -  Технически ръководители – 2 бр., които следва да имат образователно – 

квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ професионална квалификация 

строителен инженер, специалност „ПГС/ССС“  или „строителен техник” с 4 годишен 

курс на обучение, със професионален опит като технически ръководител на поне един 

обект с предмет и обем, идентичен или сходен, е този на предмета на поръчката. 

3.6. В представения  Списък на техническите лица, който ще изпълняват 

поръчката по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП по образец № 9 – участникът за предложения 

експерт по контрол на качеството  - инж. Диана Тодорова Стойнова не е представил и 

не е декларирал наличието на Удостоверение за преминато обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. 

  Съгласно предварително обявените условия в т. 2 от Технически и 

професионални способности от Обявата и т.20.2. от раздел IV Критерии за подбор от  

Указанията и изискванията за изпълнение на поръчката – Експерт Контрол по 

качеството - да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалент, с професионален опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един 

обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на предмета на поръчката. 

3.7. В представения  Списък на техническите лица, който ще изпълняват 

поръчката по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП по образец № 9 – участникът за предложения 

експерт по безопасност и здраве – инж. Галя Стефанова Георгиева-Атанасова не е 

представил и  не е декларирал наличието на удостоверение за „Експерт за безопасност 

и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. 

 Съгласно предварително обявените условия в т. 2 от Технически и 

професионални способности от Обявата и т.20.2. от раздел IV Критерии за подбор от  

Указанията и изискванията за изпълнение на поръчката – Експерт по безопасност и 

здраве в строителството - Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и 

здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или 



еквивалентно,с професионален опит като експерт „БЗС“ на поне един обект с предмет 

и обем, идентичен или сходен, с този на предмета на поръчката. 

Поради горното Комисията единодушно реши, че участникът „АССА строй“ 

ЕООД, е представил оферта с вх. № 92-Ф-631/19.06.2018год., по ОП № 1, 2, 3 и 4,  

която не отговаря на предварително обявените условия и изискванията на 

Възложителя, и предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП  участникът да бъде отстранен от процедурата. 

 

    III. След гореописаните действия Комисията пристъпи към разглеждане на 

допуснатите до този етап технически предложения на следните участници: 

1. „Хидроинвест“ ЕООД;  

1. Участникът „Хидроинвест“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-627/19.06.2018год. е 

представил Техническо предложение, съгласно приложения образец.  

Комисията единодушно установи, че разглежданите технически предложения за 

изпълнение на поръчката по ОП № 1, 2, 3 и 4 са с обем и съдържание съгласно 

изискванията на Възложителя. Съдържат изискуемите реквизити на възложителя. 

Участникът е описал мерките за постигане на качество. Направил е описание на 

мерките за опазване на околната среда.  Представил е организационната рамка за 

изпълнение на ремонтните работи. Представил е Програма за управление на риска.  

 Комисията допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника 

„Хидроинвест“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-627/19.06.2018год., по ОП № 1, 2, 3 и 4. 

  

IV. Поради горното Комисията пристъпи към оценка на офертите съгласно 

утвърдената от Възложителя Методика. Обществената поръчка се възлага въз основа на 

„най-ниска цена”. 

  

I-во място участник „Хидроинвест“ ЕООД с предложени цени по обособени 

позиции, както следва:  

 За обособена позиция № 1  -      32 900.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 2  -     14 500.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 3  -   104 100.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 4  -       5 000.00 лв. без ДДС; 

 

Комисията  предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение със 

класирания на първо място участник. 

С посочените действия работата на Комисията приключи. 

Комисията възложи на Председателя да представи на Възложителя настоящия 

Протокол за утвърждаване, изпращане на участниците и публикуване в профила на 

купувача. 

Протоколът е изготвен и подписан на 05.07.2018 год. в един оригинален 

екземпляр и отразява достоверно действията и решенията на Комисията, което се 

удостоверява с положените собственоръчно подписи по-долу. 

 

Председател:………/П/………. 

                        Мариана Димова  

Членове: 1. ………/П/……………     2. ………/П/……………. 

            Невин Скендер           инж. Калин Бочуков  

       

 3. ….……/П/……………        4. ………/П/…………. 

           инж. Ралица Тодорова             Мюмюн Мюмюн   


