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УТВЪРЖДАВАМ:   /П/ 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС 

 

 

П Р О Т О К О Л  

по чл. 97, ал. 4 ППЗОП 

 

На 21.06.2018 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на Община Айтос,  Комисията за 

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

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Осъществяване на 

строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа на територията на община Айтос“, с публикувана информация в 

Регистъра на обществените поръчки с № 9077033 и Обява № ОП-18-11/08.06.2018 г., 

допълнена с информация с № 90770330 от 18.06.2018 г. и назначена със Заповед № РД-08-

386 от 21.06.2018 г. на Кмета на Община Айтос, в състав: 

Председател: Мариана Димова – Зам.-кмет на  Община Айтос 

и Членове:  
1. инж. Калин Бочуков – външен експерт; 

2. Красимира Георгиева – външен експерт, юрист; 

3. Мюмюн Мюмюн – главен специалист, Дирекция „ТСУРР“ 

4. инж. Ралица Тодорова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР“ 

 

проведе публично заседание за отваряне на подадените оферти в процедурата. 

 На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

Председателят на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията и 

протокола с данните на подалите оферти участници по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В срок е постъпила една оферта от „Стройнорм“ ЕООД с вх. № 92-Ф-619 от 

15.06.2018 г., 11:11 часа. 

След  обявяване на протокола, Председателят и членовете на комисията подписаха 

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

 

Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание, както следва: 

 

 Участникът „Стройнорм“ ЕООД е представил офертата си в запечатана, 

непрозрачна опаковка, съдържаща изискуемите от Възложителя документи, опис на 

представените документи, „Техническо предложение“ и  „Ценово предложение“ (в 

отделен запечатан плик). 

Участникът е представил следните документи: 

1. Оферта по приложен образец № 1; 

2. Опис на представените документи – образец № 2; 

3. Заверено копие на Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейността по 

чл.166, ал.1, т.1 ЗУТ със списък на правоспособните лица; 

4. Заверено копие на полица на застраховка „Професионална застраховка“; 

5. Списък на услугите, придружен с 2 бр. удостоверения за добро изпълнение; 

6. Копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2008; 

7. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 

8. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици; 
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9. Техническо предложение по образец; 

10. Декларация (оригинал) за приемане условията на проекта на договора – по 

приложен по образец; 

11. Декларация за срока на валидност на офертата – по приложен образец; 

12. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд; 

13. Декларация за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7от ЗОП; 

14. Ценово предложение по образец; 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи и констатира,  

че участникът е представил всички изискуеми документи и доказва съответствието си с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя  

 

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническо предложение и 

предложената от участника „Организация за качествено изпълнение на поръчката“; 

 

 Кратко описание на „Организация за качествено изпълнение на поръчката“: 

 Участникът е направил подробно описание на обхвата и съдържанието на 

дейностите, които ще изпълнява. Представена е йерархична структура на дейностите. 

Дейност 1: Предварителни дейности – организационни решения за започване на 

строителството и контрол на процесите. Дейност 2: Упражняване на строителен надзор е 

разделена на 10 поддейности, като всяка от тях е подробно описана. Дейност 3: Изготвяне 

на Окончателен доклад за строежа, технически паспорт на строежа и издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Организация на работата на ключовия екип: 

участникът е представил организационна структура и схема на връзките вътре в екипа на 

консултанта и с другите участници в процеса – възложител, изпълнител СМР, 

проектантски екип, компетентни органи. Подробно е описано разпределението и 

отговорностите на ключовите експерти – Ръководител екип, експерт по част „Пътна“, 

експерт по част „Конструкции“, отговорник контрол на качество, 

координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, експерт по част ПУСО. 

Участникът е представил отговорностите на екипа на ниво отделна задача. Описан е 

начина на комуникация с възложителя – срещи, докладване. Представени са мерките за 

вътрешен контрол и организация на работата на екипа. Участникът е представил подробен 

линеен график в които са посочени срокове за изпълнение на дейностите и 

поддейностите.   

 

Ценово предложение: 
Цена за изпълнение на поръчката  18 800,00 лева  /словом: осемнадесет хиляди и 

осемстотин лева /без ДДС или 22 560, 00 лева  /словом: двадесет и две хиляди петстотин и 

шестдесет/ с ДДС.  

 

 Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника на база критерий 

„оптимално съотношение качество/цена“, съгласно методиката за оценка: 

 

Оценка по показател  Организация за качествено изпълнение на поръчката К2– 50 т.: 

МОТИВИ: 
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация.  Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга. Участникът е направил подробно описание на 

дейностите и е представил график за изпълнение на възложените работи, в които са 

посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и поддейности. За всяка от 

дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача, дефинирани 

са необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и. Предложените мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти гарантират качествено изпълнение на поръчката. 

 

Оценка по показателя Предложена цена - К1 = 18800/18800 х 50 = 50 точки  

 

Комисията класира на първо място участникът „Стройнорм“ ЕООД с 100 т. 

 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: Осъществяване на строителен надзор при 

изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на 

територията на община Айтос“ с класирания на първо място участник „Стройнорм“ 

ЕООД.  

 

Този протокол е съставен на 04.07.2018 год. 

 

 

 

Председател: …………П................. 

                Мариана Димова 

 

 

Членове: 
 

1. ..................П...............    2.        ................П................. 

инж. Калин Бочуков      Красимира Георгиева 

 

 

 

3. ..................П...............    4.        ................П................. 

Мюмюн Мюмюн     инж. Ралица Тодорова 

  


