
П Р О Т О К О Л № 3   
 

п о  ч л .  5 7 ,  а л .  3  о т  П П З О П  

На 10.02.2020 г., от 12:00 часа в община Айтос, в административната сграда на Община 

Айтос, се проведоха заседания  на Комисията назначена със Заповед № РД-08-37  от 13.01.2020 г. 

на Кмета на Община Айтос с предмет: „Авариен ремонт на читалище „Пробуда“ в УПИ X, 

кв. 14 по плана на с.Мъглен, общ. Айтос”, открита с Решение № ОП-19-51 от 18.12.2019 г.  на 

Кмета на Община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2019-0016, в състав: 

 

Председател: Невин Скендер – външен експерт 

 

Членове:  

1. Ваня Петкова – Началник отдел „ИДРР“; 

2. Мюмюн Мюмюн – Старши експерт в дирекция „ТСУРР“. 

 

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

обективна невъзможност да присъства Ваня Петкова – редовен член на комисията, същата се 

замества от определената със Заповед № РД-08-37/13.01.2020 г. на Кмета на община Айтос, 

резервен член Силвия Колева. След запознаване със списъка на подадените оферти резервният 

член попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което председателят на 

комисията откри заседанието. 

 

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 

04.02.2020 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. Александър Лазаров Петров –представител – управител на „Латстрой 1“ ЕООД; 

 
I. Комисията обяви, оценката на техническото предложение на допуснатия участник, 

съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на комплексната оценка, а именно: 
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3 100 119 100 

 

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

от офертите на участника и обяви предложената от него цена, както следва: 

1. Участник № 6 - „Мидия Инфраструктурно строителство“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-

50/10.01.2020 год. 

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

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



документацията. Участникът  предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 302 

000,00 лв. (словом: триста и две хиляди  лева) без ДДС. 

 

  

След оповестяване на ценовите предложения, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 

На 26.02.2020 год. Комисията в редовен състав продължи работа си в закрито заседание, 

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

на възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки. Предложението на участника е в рамките на 

прогнозната стойност, представено е съгласно образеца и указанията, в него не се съдържат 

грешки. 

 

III. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена съгласно одобрената 

Методика за оценка на офертите: 

П3 = (Цmin/Цi) х 100 = (брой точки) = (302 000,00   / 302 000,00 ) х 100 = 100 точки 

 

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

изчислява „Комплексната оценка” за участника е: КО = П1 х 10% + П2 х 40 % + П3 х 50% 

 

1. КО на участника „Мидия Инфраструктурно строителство“ ООД = П1 х 10% + П2 х 

40 % + П3 х 50%  = 10 + 40  + 50 = 100 точки; 

  

Комисията извърши класиране: 

1-во място - участник „Мидия Инфраструктурно строителство“ ООД, с оферта вх. № 

№ 92-Ф-50/10.01.2020 год., с комплексна оценка - 100 точки. 

 

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

обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на читалище „Пробуда“ в УПИ X, кв. 14 по 

плана на с.Мъглен, общ. Айтос”, с класирания на 1- во място участник. 

Този протокол е съставен на 26.02.2020 год. 

 

 

Председател:………… /П/………….. 

    Невин Скендер 

 

Членове: 

1. …………/П/…………..    2. …………/П/………… 

Силвия Колева                  Мюмюн Мюмюн 

 

 


