
П Р О Т О К О Л № 3 

по чл. 57, ал. 4 от ППЗОП 

     

На 14.01.2021 г., в 15:30 часа, в заседателната зала на 1 ет. в сградата на Община 

Айтос, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-479 от 

02.07.2020 г. на Васил Едрев – Кмет на община Айтос за извършване на подбор на 

участниците, разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка чрез „публично 

състезание“, с предмет: „Реконструкция улично осветление по ул. „Братя 

Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, 

„Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос, открита с Решение № ОП-20-15 

от 11.06.2020 г. на Кмета на община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2020-

0006, в състав: 

 

Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт 

Членове:  

1. инж. Диана Палазова – електроинженер, външен експерт; 

2. инж. Рачо Рачев - старши експерт в „ОМП“. 

 

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 не присъстваха представители на участниците. 

 

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

(СИ) на допуснатия участник, 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. „Булелектрикс“ ООД 60 к.д. 100 точки 

 

 

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

параметри“ от офертата на участника  и обяви предложената от него цена, както следва: 

 
1. Участник № 1 „Булелектрикс“ ООД, с оферта вх.№ 92-Ф-647/ 01.07.2020 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 129 399,10  (сто двадесет и девет хиляди триста деветдесет и 

девет лева и десет стотинки) лева без ДДС, 155 278,92(сто петдесет и пет хиляди двеста 

седемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) лева с ДДС. 



След оповестяване на ценовото предложение, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 

 

На 19.01.2021 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.  

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. 

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

поръчката (ЦИ), на допуснатия участник, по одобрената от Възложителя Методика за 

определяне на комплексната оценка на офертата, както следва: 

 

1. Участник № 1 „Булелектрикс“ ООД е предложил цена за изпълнение на 

поръчката - 129 399,10 лева 

Оценката се получава по следната формула: 

ЦИ = ЦИ min/ ЦИ n х100 = 129 399,10 / 129 399,10 х 100 = 100 точки. 

 

Комисията определи Комплексната оценка (КО) на допуснатия участник, 

съгласно  утвърдените критерии за оценка на офертите. Комплексната оценка на всяка 

оферта ще се определя съгласно следната формула: 

КО = СИ х 40 % + ЦИ х 60 % 

Участник № 1 „Булелектрикс“ ООД получава: 

КО = СИ х 40 % + ЦИ х 60 % = 100 х 40 % + 100 х 60% = 100 точки 
 

IV. Комисията извърши следното класиране: 

 

Първо място: Участник № 1 „Булелектрикс“ ООД, с оферта вх.№ 92-Ф-647/ 

01.07.2020 год., с комплексна оценка 100 т. 

 

Настоящият протокол е съставен на 21.01.2021 год.  

 

Председател: ………/П/………… 

   Невин Скендер 

Членове: 

1. ……………/П/……………….   2. ……………/П/…………….. 

инж. Диана Палазова    инж. Рачо Рачев 


