
ПРОТОКОЛ№ 3   
 

п о  чл .  5 7 ,  а л .  3  о т  ППЗОП  

 

 На 08.05.2019 г., от 12:30 часа, в заседателната зала на Община Айтос, Комисията 

назначена със Заповед № РД-08-90/21.02.2019г. на Кмета на община Айтос за избор на изпълнител за 

възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет „Избор на изпълнител за 

извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна 

система в община Айтос“, разделена на три обособени позиции: Обособена позиция 1: 

„Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос” Обособена позиция 2: „Водоснабдяване на 

с.Карагеоргиево, община Айтос“ Обособена позиция 3: „Външно водоснабдяване на с.Чукарка, 

община Айтос”открита с Решение № ОП-19-2 от 10.01.2019г., с уникален номер в РОП на АОП 

00195-2019-0002, в състав: 

             Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт   

             Членове:                                                                                                                                                                                

1.Мюмюн Мюмюн – главен експерт в дирекция „ТСУРР“;  

2. Нурсерен Хайрула - старши експерт в дирекция „ТСУРР. 

 
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и установи, че  поради 

обективна невъзможност да присъства Инж. Радоцвета Великова – редовен член на комисията, 

същата се замества от определеният съгласно Заповед № РД-08-90/21.02.2019г.  на Кмета на община 

Айтос, резервен член Мюмюн Мюмюн – старши експерт в дирекция „ТСУРР“. Резервният член, след 

запознаване със списъка на постъпилите оферти попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. 

 

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

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

22.04.2019 год., както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за 

провеждане на настоящото заседание. 

 

На публичното заседание  присъстваха представители на участниците, както следва: 

1. Едит Хасан Адем  – упълномощен представител на „Запрянови-03“ ООД; 

2. Ангелина Георгиева Стоянова - упълномощен представител на „Водоканалстрой“ 

ООД; 

3. Наим Виждан Тюркер – упълномощен представител на „Северни води“ ООД; 

4. Петър Крумов Иванов – упълномощен представител на „ВДХ“ АД; 

5. Михаил Михайлов – упълномощен представител на „ВВМ Айтос 2019“ ДЗЗД; 

6. Кристина Димитрова Петрова – упълномощен представител на ДЗЗД „Уайт Строй“; 

7. Тоско Петров Пъпанов – упълномощен представител на „Статус Енерджи“ ДЗЗД. 

  

I. Комисията обяви получените оценки  по показател КТП на допуснатите до този етап 

оферти, отразена в Протокол № 2. 

По показателя КТП  участниците получават следните точки: 

№ по 

ред 

 

По вх. № 

на оф. 

Участник  вх. №, дата КТП 

Обособена позиция № 1 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 100 

2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 100 



Обособена позиция № 2 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 100 

2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 100 

Обособена позиция № 3 

1 3 „Запрянови-03“ ООД 92-Ф-216/20.02.2019г. 100 

2 4 ДЗЗД „Уайт Строй“ 92-Ф-217/20.02.2019г. 100 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците по обособените позиции и обяви предложените от 

тях цени, както следва: 

 

По обособена позиция № 1  

1. Участникът „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г.   

- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 

документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 2 377 841,87  (два 

милиона триста седемдесет и седем  хиляди осемстотин четиридесет и един лева и 

0,87стотинки) лева без ДДС. 

 

2. Участникът ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г. 

- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 

документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 2 419 425,31 (два 

милиона четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и пет лева 0,31 

стотинки) лева без ДДС.  

 

По обособена позиция № 2  

1. Участникът „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г.   

- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 

документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 2 649 519,81  (два 

милиона шестотин четиридесет и девет хиляди петстотин и деветнадесет лева и 0,81 

стотинки) лева без ДДС. 

 

2. Участникът ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г. 

- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 

документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 2 667 641,06 (два 

милиона шестотин шестдесет и седем хиляди шестотин четиридесет и един лева и 0,06 

стотинки) лева без ДДС.  

 

По обособена позиция № 3  

1. Участникът „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г.   

- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 

документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 570 968,92  (петстотин и 

седемдесет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и 0,92стотинки) лева без ДДС. 

 

2. Участникът ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г. 

- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 



документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 577 376,35 (петстотин 

седемдесет и седем хиляди триста седемдесет и шест лева и 0,35 стотинки) лева без ДДС.  

  

След оповестяване на ценовите предложение, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 

Комисията продължи работата си на закрити заседания проведени от 20.06.2019год. 

до 21.06.2019 год. като извърши проверка за съответствието на ценовите предложения на 

участниците  с изискванията на възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки. 

По отношение на оповестените ценови предложения Комисията установи, следното: 

 

По обособена позиция № 1 

1. Ценовото предложение на участника „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта вх. 

№ 92-Ф-216/20.02.2019г., НЕ съответства на изискванията на Възложителя.  

Участникът не е представил Количествено стойностни сметки към ценовото 

предложение. Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в 

указанията за участие, в т. 63.5. Ценовото предложение (Приложение № 3) следва да е придружено 

от остойностена количествена сметка (по образец),  …. 

 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия.   

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът „Запрянови-03“ ООД, 

с подадена оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г. по обособена позиция № 1, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП да бъде 

отстранена от участие. 

 

2. Ценовото предложение на участника ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с вх. 

№ 92-Ф-217/20.02.2019г., съответства на изискванията на Възложителя, а именно: 

Комисията направи проверка на посочените и калкулирани от участника стойности на 

видовете СМР по КСС за Обособена позиция № 1 - Приложение № 1, от която е 

констатирано, че посочените стойности от него съответстват на изчисленията направени от 

комисията. Предложената от участника цена не надвишава прогнозната стойност на 
обособената позиция. 

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът ДЗЗД „Уайт 

Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., да бъде допусната до оценка на 

ценовото предложение. 

По обособена позиция № 2 

1. Ценовото предложение на участника „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта вх. 

№ 92-Ф-216/20.02.2019г., НЕ съответства на изискванията на Възложителя.  

Участникът не е представил Количествено стойностни сметки към ценовото 

предложение. Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в 

указанията за участие, в т. 63.5. Ценовото предложение (Приложение № 3) следва да е придружено 

от остойностена количествена сметка (по образец),  …. 

 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия.   

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът „Запрянови-03“ ООД, 

с подадена оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г. по обособена позиция № 2, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП да бъде 

отстранена от участие. 

 

2. Ценовото предложение на участника ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с вх. 



№ 92-Ф-217/20.02.2019г., съответства на изискванията на Възложителя, а именно: 

Комисията направи проверка на посочените и калкулирани от участника стойности на 

видовете СМР по КСС за Обособена позиция № 2 - Приложение № 1, от която е 

констатирано, че посочените стойности от него съответстват на изчисленията направени от 

комисията. Предложената от участника цена не надвишава прогнозната стойност на 
обособената позиция. 

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът ДЗЗД „Уайт 

Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., да бъде допусната до оценка на 

ценовото предложение. 

По обособена позиция № 3 

1. Ценовото предложение на участника „Запрянови-03“ ООД, с подадена оферта вх. 

№ 92-Ф-216/20.02.2019г., НЕ съответства на изискванията на Възложителя.  

Участникът не е представил Количествено стойностни сметки към ценовото 

предложение. Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в 

указанията за участие, в т. 63.5. Ценовото предложение (Приложение № 3) следва да е придружено 

от остойностена количествена сметка (по образец),  …. 

 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия.   

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът „Запрянови-03“ ООД, 

с подадена оферта вх. № 92-Ф-216/20.02.2019г. по обособена позиция № 3, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП да бъде 

отстранена от участие. 

 

2. Ценовото предложение на участника ДЗЗД „Уайт Строй“, с подадена оферта с вх. 

№ 92-Ф-217/20.02.2019г., съответства на изискванията на Възложителя, а именно: 

Комисията направи проверка на посочените и калкулирани от участника стойности на 

видовете СМР по КСС за Обособена позиция № 3 - Приложение № 1, от която е 

констатирано, че посочените стойности от него съответстват на изчисленията направени от 

комисията. Предложената от участника цена не надвишава прогнозната стойност на 
обособената позиция. 

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът ДЗЗД „Уайт 

Строй“, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., да бъде допусната до оценка на 

ценовото предложение. 

III. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена и комплексната оценка 

и класира офертите, съгласно одобрения критерии „оптимално съотношение качество/цена“:  

№ 

по 

ред 

 

По 

вх. 

№ 

на 

оф. 

Участник, оферта вх. №, дата Предлагана 

цена за 

изпълнение на 

поръчката 

(ПЦ)  

Получен 

брой 

точки  

Обособена позиция № 1 

1 4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-

217/20.02.2019г. 
2 419 425,31 100 

Обособена позиция № 2 

1 4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-

217/20.02.2019г. 
2 667 641,06 100 

Обособена позиция № 3 

1 4 ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-

217/20.02.2019г. 
577 376,35 100 



 

IV. Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите формулата, по която се изчислява 

„Комплексната оценка” за всеки участник е: 

КО = КТП х 50% + ПЦ х 50% = 100 

 

По обособена позиция № 1 

1. КО на участника ДЗЗД „Уайт Строй“ = КТП х 50% + ПЦ х 50% = 100 х 50% + 100 х 50 %  

= 50 + 50 = 100 точки; 

 

По обособена позиция № 2  

1. КО на участника ДЗЗД „Уайт Строй“ = КТП х 50% + ПЦ х 50% = 100 х 50% + 100 х 50 %  

= 50 + 50 = 100 точки; 

По обособена позиция № 3 

1. КО на участника ДЗЗД „Уайт Строй“ = КТП х 50% + ПЦ х 50% = 100 х 50% + 100 х 50 %  

= 50 + 50 = 100 точки; 

 

V. Комисията извърши класирането на участниците по обособени позиции: 

По обособена позиция № 1 

I-во място – участник ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., с 

комплексна оценка – 100 точки; 

 

По обособена позиция № 2 

I-во място – участник ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., с 

комплексна оценка – 100 точки; 

 

По обособена позиция № 3 

I-во място – участник ДЗЗД „Уайт Строй“, с оферта вх. № 92-Ф-217/20.02.2019г., с 

комплексна оценка – 100 точки; 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи договори 

за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за 

проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“, разделена на 

три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос” 

Обособена позиция 2: „Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, община Айтос“ Обособена позиция 3: 

„Външно водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос”, с класираните  на I - во място 

участници. 

Този протокол е съставен на 21.06.2019 год.  

Председател:………/П/ …………….. 

Невин Скендер 

 

Членове: 

Мюмюн Мюмюн:  ………/П/…………… 

Нурсерен Хайрула: ………/П/…………… 

  

 


