
П Р О Т О К О Л № 3 

по чл. 57, ал. 4 от ППЗОП 

     

На 17.09.2020 г., в 11:30 часа, в заседателната зала на 1 ет. в сградата на Община 

Айтос, се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-08-288 от 

12.05.2020 г. на Кмета на община Айтос за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите и определяне на  изпълнител за възлагане на 

обществена поръчка чрез „публично състезание“, с предмет: „Изграждане, 

реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5, УПИ I и в 

кв. 5а, УПИ I - в гр. Айтос“, открита с Решение № ОП-20-5 от 16.03.2020 г. на Кмета на 

община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2020-0001, в състав: 

 

Председател: Мюмюн Мюмюн – Началник отдел „ПНООП“   

Членове:  

1. Невин Скендер – юрист, външен експерт 

2. инж. Радоцвета Великова – главен експерт в дирекция „ТСУРР“. 

 

Поради обективна невъзможност да присъства инж. Радоцвета Великова – редовен 

член на комисията, същата се замества от определената съгласно Заповед № РД-08-288 / 

12.05.2020г. на Кмета на община Айтос, резервен член Кина Димова – главен експерт в 

отдел „ПНООП“.  Поради настъпилата смяна на член на комисията, същата подписа на 

основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП, след узнаване на участниците.  

Комисията проведе публично заседание на основание чл. 57, ал. 4 изречение трето 

от ППЗОП, за обявяване на ценовите предложения по процедурата, както и публикувано 

на Профила на купувача на Възложителя съобщение за провеждане на настоящото 

заседание.  

 

 На публичното заседание присъстваха представители на участниците съгласно 

присъствения списък, както следва: 

 1. Весела Георгиева Чапанова-Димитрова – упълномощен представител на 

участника „Инфра Експерт“ АД; 

 2. Даниела Колева – представляваща участника „Пътно строителство Бургас“ 

ЕООД. 

 

I. Комисията обяви получените оценки по показателя:  Срок за изпълнение 

(СИ) на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя Методика за 

определяне на комплексната оценка на офертите, а именно:  

 

№ по 

ред 

Участник Срок за 

изпълнение 

(СИ) 

Максимално 

възможен бр. 

точки - 100 

1. „Пътно строителство Бургас“ ЕООД  30 к.д. 100 точки 

2. „ЕИВ“ ЕООД  46 к.д. 65,22 точки 

 



II. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

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

 
1. Участник № 1 „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-374/ 

16.04.2020 год. 

  
1.1 Ценовото предложение на участника, е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

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

съдържащо следната предложена цена за изпълнение на всички дейности по предмета на 

поръчката, в размер на 621 607,14  (шестстотин двадесет и една хиляди шестстотин и 

седем лева и четиринадесет стотинки) лева без ДДС, 745 928,57 (седемстотин 

четиридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и петдесет и седем стотинки) 

лева с ДДС, формирана, както следва: 

- За изпълнение на СМР: 565 097,40 лева без ДДС; 

- За допълнителни и/или непредвидени разходи в размер на 56 509,74 лева без ДДС, 

представляващи 10 % цената за СМР.  

Комисията установи, че предложението на участника е в рамките на прогнозната 

стойност, представена е Количествено-стойностна сметка, съгласно изискванията на 

възложителя, която не съдържа аритметични грешки, а представеният образец на „Ценово 

предложение“ – Образец № 4 е подписано и подпечатано от предствавляващия участника. 

2. Участник № 4 „ЕИВ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-446/ 11.05.2020 год. 

  
2.1 Ценовото предложение на участника, е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

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

съдържащо следната предложена цена за изпълнение на всички дейности по предмета на 

поръчката, в размер на 600 025,47  (шестстотин хиляди и двадесет и пет лева и 

четиридесет и седем стотинки) лева без ДДС, 720 030,56 (седемстотин и двадесет 

хиляди и тридесет лева и петдесет и шест стотинки) лева с ДДС, формирана, както следва: 

- За изпълнение на СМР: 545 477,70 лева без ДДС; 

- За допълнителни и/или непредвидени разходи в размер на 54 547,77 лева без ДДС, 

представляващи 10 % цената за СМР. 

Комисията установи, че предложението на участника е в рамките на прогнозната 

стойност, представени са Количествено-стойностна сметка, съгласно изискванията на 

възложителя, които не съдържат аритметични грешки, а представените образци на 

„Ценово предложение“ – Образец № 4 са подписани и подпечатани от предствавляващите 

участниците. 

III. Комисията пристъпи към оценка по показателя Цена за изпълнение на 

поръчката (ЦИ), на допуснатите участници, по одобрената от Възложителя Методика за 

определяне на комплексната оценка на офертите, както следва: 

 



Участник Цена за 

изпълнение на 

поръчката 

ЦИ = ЦИ min/ ЦИ n 

х100 – макс. брой 

точки - 100 

„Пътно строителство Бургас“ ЕООД 621 607,14 96,53 точки 

„ЕИВ“ ЕООД 600 025,47 100 точки 

Комисията определи Комплексната оценка (КО) на допуснатите участници, 

съгласно  утвърдените критерии за оценка на офертите, както следва: 
 

Участник Срок за 

изпълнение 

СМР 

Брой точки 

Цена за 

изпълнение на 

поръчката (ЦИ) 

Брой точки 

КО = СИ х 

40 % + ЦИ 

х 60 % 

„Пътно строителство Бургас“ ЕООД 100 т. 96,53 т. 97,92 т. 

„ЕИВ“ ЕООД 65,22 т. 100 т. 86,09 т. 

 

 

IV. Комисията извърши следното класиране: 

 

Първо място: Участник № 1 „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 

92-Ф-374/ 16.04.2020 год., с комплексна оценка 97,92 т. 

 

Второ място: Участник № 4 „ЕИВ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-446/ 11.05.2020 

год., с комплексна оценка 86,09 т. 

 

 

Настоящият протокол е съставен на 17.09.2020 год.  

 

Председател: ………/П/………… 

   Мюмюн Мюмюн 

Членове: 

1. …………/П/…………….   2. …………/П/…………….. 

 Невин Скендер          Кина Димова 

 


