
УТВЪРЖДАВАМ:      /П/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

Васил Иванов Едрев 

Кмет на Община Айтос 

Дата:20.03.2019г. 

 

 

 

ДОКЛАД  

(съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП) 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-08-136 / 06.03.2019год. на Кмета 

на община Айтос за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез открита 

процедура, с предмет „Реконструкция и рехабилитация на улични настилки в населените 

места: с.Черна Могила, с.Черноград и с.Тополица, община Айтос“, открита с Решение № ОП-

19-5/ 21.01.2019 г. на Кмета на Община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2019-

0005, в състав: 

Председател: Мариана Димова – Зам.-Кмет на Община Айтос; 

Членове: 

1. Невин Скендер – юрист, външен експерт; 

2. Мюмюн Мюмюн – старши експерт в дирекция „ТСУРР“; 

3. Инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“; 

4. Красимира Георгиева – юрист, външен експерт 

 

На 06.03.2019 г. в 11:00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание на 

комисията. На заседанието  не присъстваха упълномощени представители на участниците. 

 

На заседанието НЕ присъстваха упълномощени представители на участниците. 

 

Комисията, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне на 

получените документи по процедурата. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по 

чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

В срок е постъпила една оферта за участие в „Откритата процедура“, няма получени 

такива след крайния срок за представяне: 

 

№ Участник Вх.№, дата,час 

1 „Пътно строителство Бургас“ ЕООД  92-Ф-288/05.03.2019год., 14:23 ч 

   

  След  обявяване на Протокола председателят и членовете на Комисията подписаха 

декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

I. Отваряне на офертата 

Комисията отвори по реда на постъпване запечатаната непрозрачна опаковка и оповести 

съдържанието й, както следва: 

1. Оферта подадена от „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-

288/05.03.2019год., представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 

съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  



 

След извършването на описаните действия Председателят на Комисията закри 

заседанието. 

 

В закрито заседание проведено на 11.03.2019 год., работата на комисията в редовен състав 

продължи с разглеждане на документите  по чл. 39, ал. 2, за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

В настоящия Протокол Комисията установява липси, неточности, несъответствия, които 

отразява за всяка отделна оферта, като не изписва документи, факти и/или обстоятелства, които е 

счела за съответстващи на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, и в този смисъл липсата на констатации за определена оферта следва 

да се приема като обстоятелство, че подалият я участник отговаря на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

II. В хода на работата си Комисията констатира следното: 

 I. Участник № 1 „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-288/05.03.2019год., 

е представил следните документи: 

- Заявление за участие; 

- Опис на представените документи – Приложение № 1; 

- еЕЕДОП на участника „Пътно строителство Бургас“ ЕООД на електронен носител 

(CD) в pdf формат, електронно подписан; 

- еЕЕДОП на Валентин Стоянов Иванов – трето лице на електронен носител (CD) в pdf 

формат, електронно подписан; 

- еЕЕДОП на Валентин Бончев Иванов – трето лице на електронен носител (CD) в pdf 

формат, електронно подписан; 

- Декларации за поети задължения  по чл. 65, ал. 3 от ЗОП – 2 бр.; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката Приложение № 3; 

- Строителна програма; 

- Програма за управление на риска; 

- Линеен график; 

- Диаграма на работна ръка; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени 

всички необходими документи и са в съответствие с предварително обявените изисквания към 

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

изискванията на възложителя, участникът „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-

288/05.03.2019год.  се допуска до следващ етап. 

 

III. Комисията прегледа Техническото предложение на допуснатия участник и 

констатира:  

1. Участник № 1 „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-288/05.03.2019год.  

е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 

Документацията за участие (Приложение № 3) – оригинал. Същото е подписано и подпечатано 

на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал съгласието си с клаузите на приложения 

проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата 

от 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.  

1.1.Участникът декларира, че ще изпълни поръчката за срок от 104 календарни дни; 



1.2. Предлага следните гаранционни срокове за строителните дейности, както следва: 

 гаранционен срок за ремонт на пътната настилки : 24 месеци – съгласно ЗУТ; 

 гаранционен срок за тротоари: 12 месеци; 

1.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 

гаранционен срок в рамките до 1 /календарeн дeн/; 

1.4. Приложени са:  

 Строителна програма – Приложение №1; 

 Линеен календарен график; 

 Диаграма на работната ръка; 

 

Кратко описание на Строителната  програма на участника, както следва: 

Етапи  на работа, подход и организация на строителната  площадка. Политиката и 

стратегията на участника е изпълнените строително-монтажни работи да съответстват на всички 

установени правила и нормативни изисквания, с цел постигане максимално задоволяване на 

нуждите, изискванията и очакванията на Възложителя. Участникът е представил описание на 

съществуващото положение на обектите. Представил е етапите на изпълнение, като ги е разделил 

на 7 етапа. Етап 1- ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ – този етап се състои от процеси по подготовка и 

оторизация на договора; Етап 2 - ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ - този етап се състои от извършване на 

подробни прегледи и анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите по 

изпълнение на поръчката; Етап 3 - ЕТАП НА ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ - този етап се 

състои от дейности и процедури по одобряване и съгласуване на разработените документи, както 

на административно-правното уреждане на стартиране на СМР; Етап 4 - СТАРТИРАНЕ НА 

СЪЩИНСКОТО СТРОИТЕЛСТВО- този етап включва следните видове дейности, разделени 

УСЛОВНО в етапи и подетапи, както следва: 4.1. Подготвителни работи и мобилизация на 

ресурсите: Подготвителни работи, разполагане на техника и фургони, мерки за въвеждане на 

ВОБД. Мобилизация на строителната площадка - този етап включва мобилизация на ресурсите: 

Логистика, транспорт, устройване и организиране на мястото посочено от Община Айтос за 

временен базов лагер. Доставка на материалите: Логистика на плануваните доставки- поетапно с 

цел да се избегнат струпвания съгласно график на доставките. Складовите площи се организират 

съгласно изискванията за оразмеряване на временните складове. 4.2. Временно строителство: 

Поставяне на предпазна ограда, маркиране и сигнализация на терена на който се разполагат 

фургоните за работници и технически персонал, складова база, място за техника и механизация. 

Сигнализация, обезопасяване на раб.участък и въвеждане мерки по ВОБД: Поставят се 

сигнализация, указателни табели и обезопасителни съоръжения. Въвеждат се мерки за временна 

организация на безопасност на движение- ВОБД съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за 

временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи (СМР) по пътищата и улиците - (ДВ, бр. 74 от 2010 г.), проект и действащата 

нормативна уредба в цялост. 4.3. Започване изпълнение на СМР, които включват видове 

дейности, които се изпълняват в технологична последователност съгласно времеви график. Етап 

5 - ЕТАП на демобилизация на ресурсите - този етап се състои от дейности и процедури по 

демобилизация на ресурсите, окончателно почистване на строителната площадка, премахване и 

извозване на временните/помощни съоръжения. Рекултивация на засегнатия терен. Етап 6 - 

ЕТАП на окончателно отчитане, съставяне на АКТ.ОБР.15 ОТ Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; 

изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.), Акт 19, издаване на данъчна 

фактура и предаване обекта на възложителя; Етап 7 - Гаранционно обслужване и отговорност 

след изпълнение на строителството. Като постоянни съпътстващи дейности във всеки един етап 

са заложени:  - мерки по ЗБУТ; мерки по опазване на околната среда /в т.ч и регулярно 

сметосъбиране в района на строителната площадка/; -контрол по качеството на влаганите 

материали и изпълнението; - актуализиране плана за управление на проекта; - изготвяне на 

отчетни документи, актове и протоколи по време на строителството; 



Методологията за изпълнение на обекта представлява съвкупност от  методи, които ще се 

прилагат за изпълнение на СМР на подобектите за постигане на основната цел – изпълнение в 

срок и качествено на  СМР. Основните методи, които ще се прилагат за изпълнение на основната 

цел  са: а/. Метод на последователно изпълнение на строителните процеси и на  строително-

монтажни работи в рамките на  всеки етап; б/. Метод на паралелното изпълнение на част от 

етапите на строителството и на  строително-монтажни работи при всеки етап; в/. Метод на 

изпреварващо изпълнение на някои СМР от последващ етап по време на изпълнение на 

предшестващ етап от изграждане на обекта; г/. Метод на поточното изпълнение на строителните 

работи. При реализацията на обекта/подобектите и изпълнението на СМР ще се прилагат 

комбинирано и трите метода, като основен  е Последователния. Това се определя и от 

необходимостта на спазване на някои технологични последователности. Паралелния метод ще се 

прилага основно при изпълнение на  отделните видове работи при реализация на даден етап, като 

тази възможност ще се определи в зависимост от технологиите за изпълнение и прилагането на 

такива.  

Подготвителни дейности преди започване на строителството. През този период ще се 

осигури на цялата необходима проектна и административна документация, преди започване на 

строителните работи, тъй като това е изключително важно за доброто планиране на работата на 

отделните екипи и изработването на план за ЗБУТ. Ще се разпределят правата, отговорности и 

задълженията на всеки член съгласно договорните условия и вътрешните правила на фирмата.Ще 

се извърши планиране на 70% строителни материали, така че от една страна да не се спира 

строителните дейности от друга страна да не се пренасищат строителната площадка и 

временните складове с материали. Окончателно ще се дефинират количествата на необходимите 

ресурси - материали, механизация, работна ръка, и тяхното разпределение във времето. Преди 

подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна 

линия и ниво (обр. 2а) за строежа, участникът в качеството си на Изпълнител ще изготви 

информационна табела съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и 

др. Организация на строителната площадка. Почистване на строителната площ - разчистване 

площите в рамките на обекта - изсичане на дървета, клони и храсти, отстраняване на всички 

отпадъци. Организацията на строителните площадки за подобектите ще осигурява безопасност  

на всички лица свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен 

достъп на товарни автомобили за снабдяване с материали и извършване на механизирани работи.  

На всеки подобект  ще бъде организирано  «временно селище» – в това временно селище ще 

бъдат монтирани фургони за краткотраен отдих на работниците, първа медицинска помощ и 

временно съхранение на работния инвентар, както и на химическа тоалетна и водоноска и т.н. 

Временното строителство /приобектовото селище/. Дейности, необходими за изпълнението 

предмета на поръчката и включени в етапите на изпълнение на строителството. Работата на 

обекта ще започне при: -определен Ръководител на обекта; - определен технически ръководител 

съгласно чл.163 от ЗУТ, отговорен за обекта; - определени отговорници по качество, опазване на 

околната среда и безопасни условия на труд. - наличие на обекта на инструкции за безопасност и 

здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на 

провеждане на инструктажите за безопасна работа; - наличие на обекта и ползване на ЛПС - 

каски, ръкавици, предпазни шлемове, сигнални желетки и др. и т.н. Строително – монтажни и 

ремонтни работи. Дейностите за изпълнение на отделните видовете строително-монтажни работи 

включват: - Организация на площадката, в зависимост от вида на СМР и изпълнение на дейности 

свързани с ПБЗ; - Запознаване с работните проекти и отлагане на работния проект; -Сформиране 

на работни звена и механизация и разпределение на задачите; -Избор на материали, заявки и 

доставки на същите; - Изпълнение на СМР; -Оценка и контрол на изпълнените работи; - 

Приемане на изпълнениете СМР, тествания; - Съставяне на протоколи в зависимост от вида 

работа;- Съставяне на всички необходими документи за приемане на СМР. Участникът е описал 

последователността и взаимообвързаността на строително – монтажните работи. Представил е 

описание на видовете СМР. Технологична последователност на строителните процеси. 



Разработеният Линеен календарен график има за цел: - да определи продължителността на 

строителството на обекта като цяло и на отделните етапи, а също така сроковете за доставката на 

необходимите материали, елементи и оборудване; - да даде принципно решение на 

организацията на строителството на обекта; - да реши последователността и сроковете за 

изпълнение на СМР на база техния обем и изискванията, произтичащи от технологията на 

изпълнението им; - да покаже във времето необходимостта от основни материално-технически 

ресурси; -да осигури изпълнение на работите при стриктно спазване на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на 

строежа. Разработването на графика се извърши в следната последователност: -производствен 

анализ на проектните решения, произтичащи от Техническите спецификации и инвестиционния 

проект; - съставяне на номенклатура на подготвителните и основните строително - монтажни 

работи, подлежащи на включване в графика; - определяне на обемите на видовете работи 

съобразно приетата номенклатура; - избор на методи за извършване на видовете работи и на 

основните строителни машини въз основа на предписаната технология; - изчисляване на 

необходимия разход на труд, машиносмени, основни строителни материали и др.; - установяване 

на технологично най-целесъобразната последователност на изпълнение и възможното 

съвместяване на различните видове работи в отделните части на строителната площадка. 

Предложение относно организацията на работа и продължителността на всеки от строителните 

процеси. В рамките на строителната площадка движението на строителните машини и на 

пешеходците ще бъде регулирано с пътни знаци, в съответствие с нормативните изисквания за 

сигнализация на пътищата с пътни знаци. Организация на отчитането на изпълнените СМР: За 

отчитане на изпълнението Експертите – специалисти по отделните части (организационната 

структура ще бъде разгледана по – нататък) ще изготвят подробни отчети, придружени от 

подробни количествени сметки, и ще ги представят на Отговорника по качеството. Той от своя 

страна ще проверява качеството на изпълнените и включени в документите за отчитане работи. 

Важен елемент в организацията на обекта е превенцията по отношение обстоятелствата, които 

могат да предизвикат затруднения на строителната площадка. Предложение относно 

организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси 

(строителна техника и механизация) и работна сила, обвързани с конкретния подход за 

изпълнение на предмета на поръчката (строителство). Разпределение на действията, задачите и 

отговорностите между експертите във връзка с изпълнението на поръчката участникът е 

представил в табличен вид. За ръководител екип, Технически ръководител, Експерт по 

безопасност и здраве, Експерт контрол на качеството, Геодезист, Специалист ПТО, Отговорник 

доставки (Материално – техническо снабдяване), Отговорник работна сила, Отговорник 

механизация и автотранспорт. Необходимата механизация ще бъде мобилизирана съобразно 

Графика за нейната заетост. Във времето, когато съответните машини не се предвижда да 

работят, същите ще бъдат прибирани в базата на дружеството, за да не затрудняват работата на 

строителната площадка. В останалото време, в зависимост от техния вид, ще се процедира по 

следния начин: Тежката строителна механизация, която изисква специализиран транспорт за 

придвижване до обекта –багер, валяци, асфалтополагаща машина – ще домува в рамките на 

специално определено място (беше изяснено като част от организацията на площадката). 

Автотранспортните средства, ще домуват основно в нашата производствена база. Колесните 

машини – комбиниран багер, колесен багер – ще домуват при възможност на плолщадката, а ако 

това не е възможно – също ще се прибират на собствен ход в нашата база. В табличен вид са 

показани необходимите ресурси – човешки и технически, които ще бъдат ангажирани при 

изпълнението на всяка от работите. Предложение относно планираните мерки с цел осигуряване 

на качество при изпълнение на възлаганите СМР. Управление на процесите в строителството. 

Организация на дейностите. Механизъм за вътрешен контрол по време на реализиране на 

договора с цел успешно изпълнение на всички предвидени дейности и постигане на очакваните 

резултати. Предложение относно мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР 

за ползвателите на жилищните и обществени сгради в периметъра на обекта. Предложение 

относно мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за ползвателите на 



жилищните и обществени сгради в периметъра на обекта. Затруднения вследствие повишено 

шумово н прахово замърсяване в засегнатите от строителството участъци поради изпълнението 

на СМР. Мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху 

аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. Дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Мерки за безопасност. Предотвратяване замърсяване на 

околната среда - почва, атмосферен въздух и др. Оценка на влиянието върху околната среда на 

процеса на подготовка и използване на строителните материали.  

 

Кратко описание на управлението на  риска на участника, както следва: 

Управление на риска е процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на 

рисковете, които могат да повлияят върху постигане целите на проекта и въвеждането на 

необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до едно приемливо 

равнище. За целта на настоящия анализ се прилага матрица на риска, предоставена по – долу. Тя 

обобщава наличната информация на потенциалните рискове в графичен вид. Чрез нея се 

характеризират основните три направления за третиране на риска и се улеснява оценката на 

потенциалните опасности, свързани с реализацията на проекта. Определяне на риска и степента 

му. Оценка на риска се извършва чрез анализ на трите съставки на риска - вероятност от 

настъпване, очаквано въздействие / последици и стойност на риска. Както беше посочено по- 

горе, стойността на риска се изразява в цифров вид, като рискът (Р) е дефиниран, като величина, 

съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). Р = В*П. За 

всеки един от идентифицираните рискове от възложителя участникът е представил Bероятност 

от настъпване на риска, Очаквано въздействие на риска, Стойност на риска, Дейности които ще 

бъдат засегнати от настъпването на риска, Мерки за предотвратяване и намаляване на риска, 

Мерки за намаляване на въздействието при настъпване на риск. 

 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то отговаря на 

предварително обявените условия. 

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и гаранциите, които 

участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От него посредством 

представената строителна програма, комисията добива достатъчно ясна и подробна представа  за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както по организацията и 

изпълнението на СМР. Представената програма за управление на рисковете е в обхват и 

съдържание съгласно изискванията на възложителя.  Строителната програма на участника 

съдържа минимално изискуемите реквизити на Възложителя, посочени в документацията за 

участие. Представеният линеен календарен график съдържа всички изискуеми реквизити и 

съответства на изискванията на Възложителя. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на Техническото 

предложение на участника „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

288/05.03.2019год. с тях, комисията счита, че представеното техническо предложение 

съответства на предварително обявените условия, поради което допуска участника до оценка на 

техническо предложение.  

 

IV. Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатия 

участник, съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на комплексната оценка, 

а именно: 
1. Показател „Срок за реакция за отстраняване на дефекти” - П1 

Максимален брой точки по показателя — 100 точки. Относителната тежест на показателя 

в комплексната оценка е 10%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

Оценките на офертите по подпоказателя се изчисляват по формулата: 



П1 = (Pmin/Pi) х 100 = (брой точки) 

2. Показател „Срок за изпълнение на поръчката” - П2 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в 

комплексната оценка е 40%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

П2 = (Cmin/Ci)xl00 = (брой точки) 

 

Участникът „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

288/05.03.2019год. получава: 

По показател П1 = (Pmin/Pi) х 100 = 1 / 1 х 100 = 100 броя точки 

По показател П2 = (Cmin/Ci)xl00 = 104 / 104 х 100 = 100 броя точки 

 

С това приключи работата на комисията по разглеждане, оценка на офертите с условията 

за допустимост. 
Комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП обяви на сайта на Община Айтос в раздел 

„Профил на купувача“, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 
14.03.2019г. от 10:00 часа в заседателна зала на община Айтос. Протоколът е съставен на 
11.03.2019 г. 

 
На 14.03.2019 г., от 10:00 часа, в Заседателна зала на община Айтос проведе проведе 

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

ценовото предложение по процедурата, съгласно Протокол № 1 от 11.03.2019 г., както и 

публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за провеждане на настоящото 

заседание. 

 

На публичното заседание  НЕ присъства представител на участника.   

I. Комисията обяви получените оценки по показателите за оценка:  по показател П1 -Срок 

за реакция за отстраняване на дефекти и  по показател П2 - Срок за изпълнение  на поръчката на 

допуснатата до този етап оферта, отразени в Протокол № 1. 

Участникът „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

288/05.03.2019год. получава: 

По показател П1 = (Pmin/Pi) х 100 = 1 / 1 х 100 = 100 броя точки 

По показател П2 = (Cmin/Ci)xl00 = 104 / 104 х 100 = 100 броя точки 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

от офертата на участника и обяви предложенената от него цени, както следва: 

 Участник „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-288/05.03.2019год.  

- 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 516 598,76 (петстотин и 

шестнадесет хиляди петстотин деветдесет и осем лева и седемдесет и шест стотинки), лева без 

ДДС, 619 918,51 (шестстотин и деветнадесет хиляди деветстотин и осемнадесет лева и петдесет и 

една стотинки), лева с ДДС. 
 
След оповестяване на ценовото предложение, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 

Комисията продължи работа си на 20.03.2019год. в редовен състав, в закрито заседание 

като извърши проверка за съответствието на ценовото предложение на участника  с изискванията 

на възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки и установи, че предложението отговоря на 

изискванията. 

 

III. Комисията извърши оценка по показателя Ценово предложение – П3 и определи 



комплексната оценка на офертата, съгласно одобрения критерии.  

Показател Ценово предложение – П3. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 
по формулата: 

П3 = (Цmin/Цi) х 100 = (брой точки)  

 

По показател П3 участникът  „Пътно строителство Бургас“ ЕООД получава: 100 

точки. 

 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

КО = П1 х 10% + П2 х 40 % + П3 х 50% 

 

КО на участника  „Пътно строителство Бургас“ ЕООД = 100 х 10% + 100 х 40 % + 100 х 

50 % = 10 + 40 + 50 = 100 точки 

 

IV. Комисията извърши класиране на участника: 

1-во място - участник „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

288/05.03.2019год., с комплексна оценка - 100 точки. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улични настилки в 

населените места: с.Черна Могила, с.Черноград и с.Тополица, община Айтос“, с 

класирания на 1- во място участник. Протоколът е съставен на 20.03.2019 год. 

 Настоящият доклад е съставен на 20.03.2019 год.  в един оригинален екземпляр и заедно с 

всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за утвърждаване, 

съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП. 

  

На основание чл. 106 ал. 1 от ЗОП, неразделна част от настоящия доклад представляват 

Протокол  № 1 от 11.03.2019 год., Протокол № 2 от 20.03.2019 год. 

 

Председател:  

Мариана Димова …………/П/………….. 

 

Членове: 

1. Невин Скендер …………/П/………… 

2. Мюмюн Мюмюн …………/П/………… 

3. Инж. Ралица Тодорова …………/П/………… 

4. Красимира Георгиева …………/П/………… 

 

 

Настоящият доклад, заедно с протоколите от работата на комисията и цялата 

документация за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на 20.03.2019 год. 

 

Предал:…………… /П/……………      - Председател на комисията 

 

Приел:…………… /П/…………….  - Възложител  

      Васил Иванов Едрев 

Кмет на Община Айтос 


