
П Р О Т О К О Л
за отваряне на офертите и разглеждане на индикативните оферти на 

участниците в пазарни консултации

Днес 09.03.2017 г. в сградата на Община Кубрат на ул. „Княз Борис I“ № 1, се 
събра комисия, в състав:

Председател: Зюлфие Алиосманова Исмаил -  Директор на дирекция
„ТСУЗТООСИДЕПМДТ“ в общинска администрация - Кубрат
Членове:
1. Светлана Кирилова -  Главен юрисконсулт в Общинска администрация -  Кубрат;
2. инж. Ергин Чакъров -Ст.експерт „ИД“ в Общинска администрация - Кубрат

назначена със Заповед № 89/ 09.03.2017 г., разгледа, оцени и класира постъпилите 
оферти, във връзка с обявена пазарна консултация за определяне стойността на разхода 
за изграждане на защитни тръби и защитени шахти по проект: „Рехабилитация на път 
К8Е2170 /III -  2102, Борисово -  Юпер/ Черешово -  граница общ. (Сливо поле -  
Кубрат) -  Сеслав - /II -  23/ и път КА23061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  
Божурово/ III -  2102/ на територията на община Кубрат“, на Община Кубрат, 
допустим за финансиране към Програмата за развитие на селските райони 2014 -  2020 
г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“.

Присъстват всички редовни членове на комисията и не е необходимо 
присъствието на резервни членове.

До крайния срок за получаване на оферти, посочен в публикуваното Запитване 
за оферта в Профил на купувача на Община Кубрат, а именно -  08.03.2017 г., 17:00 ч., 
са регистрирани 3 (три) оферти.

В деловодството на Община Кубрат са постъпили и заведени в деловодната 
система оферти, както следва:

1. Оферта № 1 с Вх. №УД-02-20-302/07.03.2017 г.10:42ч. -  на „Стоянов - 06“ 
ЕООД, с адрес гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ивац“ № 3.



2. Оферта № 2 с Вх. №УД-02-20-303/07.03.2017г.10:44ч.. -  на „НАДИН- 
ЖЕЛЯЗКОВ“ ЕООД, с адрес гр. Варна, п.к. 9019, ул. „Радост“ № 9, бл. „Ж“, 
ет. 2, ап. 1 и 2.

3. Оферта № 3 с Вх. №УД-02-20-316/08.03.2017г. 10:18ч. -  на „БИЛД ИНВЕСТ 
ИНКОРПОРЕЙТ“ ООД, с адрес гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Средна Гора“ № 42, 
офис 1.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за 
назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на трите 
участника по реда на тяхното постъпване и установи следното:

1. Предлаганата цена от Участник „Стоянов - 06“ ЕООД е 133 260,45 лева 
(сто тридесет и три хиляди двеста и шестдесет лева и четиридесет и пет стотинки) без 
включен ДДС или 159 912,55 лева (сто петдесет и девет хиляди деветстотин и 
дванадесет лева и петдесет и пет стотинки) с включен ДДС.

2. Предлаганата цена от Участник „БИЛД ИНВЕСТ ИНКОРПОРЕЙТ“ ООД 
е 128 070.61 лева (сто двадесет и осем хиляди и седемдесет лева и шестдесет и една 
стотинки) без включен ДДС или 153 684.73 лева (сто петдесет и три хиляди шестстотин 
осемдесет и четири лева и седемдесет и три стотинки) с включен ДДС.

3. Предлаганата цена от Участник „НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ“ ЕООД е 
109 080,54 лева (сто и девет хиляди и осемдесет лева и петдесет и четири стотинки) без 
включен ДДС и 130 896,65 лева (сто и тридесет хиляди осемстотин деветдесет и шест 
лева и шестдесет и пет стотинки) с включен ДДС.

На база критерий за определяне стойността на разхода за строително-монтажни 
работи: най -  ниска предложена цена, комисията класира участниците:

1 Първо място - „НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ“ ЕООД;
2. Второ място -  „БИЛД ИНВЕСТ ИНКОРПОРЕЙТ“ ООД;
3. Трето място - „Стоянов - 06“ ЕООД;

II. Комисията предлага цената, предложена от Участник „НАДИН- 
ЖЕЛЯЗКОВ“ ЕООД, а именно: 109 080,54 лева (сто и девет хиляди и осемдесет лева 
и петдесет и четири стотинки) без включен ДДС и 130 896,65 лева (сто и тридесет 
хиляди осемстотин деветдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки) с включен ДДС, 
да бъде взета предвид при определяне стойността на разхода за изграждане на защитни
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тръби и защитени шахти по проект: „Рехабилитация на път К8Е2170 ЯП -  2102, 
Борисово -  Юпер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - Я1 -  
23/ и път КА23061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  Божурово/ III -  2102/ на 
територията на община Кубрат“, на Община Кубрат, допустим за финансиране към 
Програмата за развитие на селските райони 2014 -  2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“.

Настоящия протокол се състави и подписа от председателя и членове на 
комисията на 09.08.2017год.

Протокола е преда&ен на Възложителя за вземане на решение на 09.03.2017год.

Комисия:
Председател 
Зюлфие Алио;

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД
ова и^уаил |

Членове- / / Заличена информация, на
1. Светлана Кирилова основание чл. 23 от ЗЗЛД

2. Ергин Чакъров

/

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД


