
1 

 

П Р О Т О К О Л № 3 

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

 

 

На 25.09.2018 г., от 11.30 часа, в Заседателна зала на Община Айтос, Комисията за 

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

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт 

на сградата на Автогара, гр. Айтос, с уникален номер в Регистъра на обществените 

поръчки 00195-2018-0003, открита с Решение № ОП-18-12 от 11.06.2018 г. на Кмета на 

Община Айтос и назначена със Заповед № РД-08-434/11.07.2018 г. на Кмета на 

Община Айтос в състав: 

 

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

и Членове:  

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

2. Невин Скендер – външен експерт; 

3. инж. Никола Попов – ст.експерт, дирекция „ТСУРР“; 

4. Мохамед Акиф Рамадан – гл. специалист, дирекция „ТСУРР“; 

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

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

20.10.2017 год., както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя 

съобщение за провеждане на настоящото заседание.  

 

На публичното заседание не присъстваха упълномощени представители на 

участниците. 

 

Председателят на Комисията обяви допуснатите до този етап оферти на 

участниците и пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

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

следва: 

 

1. Участник  ЕЛМОН ГРУП ООД с подадена оферта вх. № 90-Ф-

716/10.07.2018 год.   

Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето ѝ Комисията установи наличие на „Ценово предложение“, 

съдържащо следната предложена цена в размер на 583 952,67 лв. (петстотин 

осемдесет и три хиляди деветстотин петдесет и два лева и 0,67)  лева без ДДС 

 

След оповестяване на ценовото предложение Председателят на Комисията закри 

публичното заседание и продължи работа в закрито заседание. 

 

Комисията подробно разгледа представеното от участника ценово предложение 

и констатира следното: 

1. Участникът ЕЛМОН ГРУП ООД е  представил предложение в съответствие 

с изискванията на възложителя. В ценовото предложения няма аритметични грешки.  

 

Комисията пристъпи към оценка по показателя Цена за изпълнение на 

поръчката (ЦИ) на допуснатия участник: 
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 ЦИ = ЦИ min/  ЦИ n х 60 = 583 952,67/583 952,67  х60 = 60 т. 

 

Комплексната оценка на ЕЛМОН ГРУП ООД е КО = СИ  + ЦИ = 40 +60= 100 т. 

 

 Комисията извърши класирането, както следва:               

 

 

I-во място – участник ЕЛМОН ГРУП ООД, с комплексна оценка 100 т. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на сградата на Автогара, 

гр. Айтос, с класирания на I-во място участник.  

 

Този протокол е съставен на 25.09.2018 год. 

 

 

Председател: ............. /П/................ 

Мариана Димова 

 

Членове:  

 

1. ............. /П/................    3.        ............. /П/................ 

Невин Скендер              инж. Ралица Тодорова 

 

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

инж. Никола Попов     Мохамед Акиф Рамадан 

 


