
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

На 27.05.2016 г. от 13:00 часа в  заседателната зала на общинска администрация 
– Айтос се откри  публично заседание по оповестяване на ценовите предложения от 
комисия, назначена със Заповед № РД-08-311  от 20.04.2016 година на кмета на 
Община Айтос– Васил Едрев за разглеждане, оценка и класиране на получените 
предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„ДОСТАВКА НА НОВИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС ПО 

ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1- ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НОВ 

АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ МИКРОБУС, ОБОРУДВАН С ХИДРАВЛИЧНА 

РАМПА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОЦСЗУ КЪМ ОБЩИНА 

АЙТОС” в състав:  
                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Димова – Зам. Кмет на община Айтос 
 

ЧЛЕНОВЕ:  

1.Невин Мехмед Скендер – Правоспособен юрист външен експерт по чл.19 от ЗОП 

2.Койчо Пенчев – инженер ДВГ 

3.Росица Димитрова – Ръководител „ОЦСЗУ“ 

4.Нина Петкова – Началник на отдел „Общинска собственост“ 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:  

1.Ганка Генчева – Главен юрисконсулт 
2.инж. Калин Тодоров Бочуков – Инженер – външен експерт по чл.19 от ЗОП 

 

При отваряне на офертите в 13:00 часа   присъстваха представители на участниците, 
видно от  присъственият лист приложение към настоящия протокол на основание  чл. 
69а, ал. 3 от ЗОП.  

Преди отварянето на ценовите предложения Председателят на комисията съобщи 

резултатите от оценяването на офертите на допуснатите до този етап участници по 

направените предложения в Техническата оферта. 

 

Комисията удостовери, че пликовете с надпис „Предлагана цена” са с ненарушена 
цялост и председателят пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на 
тяхното постъпване. Комисията констатира следното: 

 

1.Участник № 1„Еуратек Ауто“ ООД, гр.София предлага цена за изпълнение на 
поръчката от 54 150   лева без ДДС за Обособена позиция № 1; 

2.Участник № 2 „Мото-Пфое“ ЕООД, гр.София предлага цена за изпълнение на 
поръчката от 49 076.37   лева без ДДС за Обособена позиция № 2; 

 

С което бе закрито откритото заседание и работата на комисията ще продължи в 
закрито заседание. 
 

 

До оценка на ценовите предложения в настоящата процедура се допускат офертите на 
следните  участници: 

 

Участник № 1„Еуратек Ауто“ ООД, гр.София за Обособена позиция № 1. 
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Участник № 2 „Мото-Пфое“ ЕООД, гр.София за Обособена позиция № 2. 

 

 

 

 

Финансова оценка на Участник № 1 „Еуратек Ауто“ ООД, гр.София по обособена 

позиция № 1- 20 точки. 

 

Финансова оценка на Участник № 1 „Мото-Пфое“ ЕООД, гр.София по обособена 

позиция № 2- 20 точки. 

 

 

Комплексна оценка на допуснатите участници: 

 Участник № 1 „Еуратек Ауто“ ООД, гр.София по обособена позиция № 1- 100 

точки. 

 

 Участник № 2 „Мото-Пфое“ ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2- 100 

точки. 

 

Настоящия протокол е съставен на 07.06.2016 г. в 15.00 часа. 
Комисията на основание чл. 72, ал.2  от ЗОП, подписва и предава на Кмета на Община 
Айтос протоколите от работата на комисията по разглеждането, оценяването и 

класирането на офертите на участниците в процедурата за избор на изпълнител на 
обществената поръчка на 07.06.2016 г. Комисията предлага изпълнението на 
обществената поръчка да се възложи на класираните на първо място участници за 
съответната обособена позиция. 
 

Приложения: 

1.Присъствен лист. 
 
             

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……(П)……………….                  

                              (Мариана Димова)                               

Членове: 

1. ………(П)…………….        

(Невин Скендер) 

 

2………(П)……………….. 

(Койчо Пенчев) 

 

3………(П)…...……………….   

(Росица Димитрова) 

                           

4………(П)………………..                                 

(Нина Петкова) 
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.23 от 

ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 


