
Днес 03.04.2017г. в 09:00 часа в малката заседателна зала на община Айтос се проведе 
заседание на комисията назначена със Заповед № РД-08-224/28.03.2017г. на кмета на община 
Айтос за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на ценовото предложение на единствения 
участник в провеждана обществена поръчка, възложена чрез публично състезание с 
предмет:„Почистване на локални замърсявания на територията на община Айтос през 2017г”.

Комисията бе в състав:
Председател: Ганка Генчева -  гл.юрисконсулт на община Айтос 

Членове: Катя Иванова- мл.експерт в Дирекция „ТСУРР”
Мохамед Рамадан- гл.специалист в Дирекция „ТСУРР”

Преди отваряне на ценовото предложение всички членове на комисията посочиха, че не 
са настъпили промени в декларираните обстоятелства. При отварянето на ценовото 
предложение не присъства представител на участника.Членовете на комисията заявиха, че не са 
налице основания за самоотвод от участие в комисията.

В провежданата процедура е допуснат единственият участник подал оферта- „Дънак,, 
ЕООД гр.Айтос, ценовото предложение е представено съобразно изискванията на възложителя, 
като участникът е предложил следните цени на техниката:

- Булдозер верижен-550 лв./машиносмяна;
- Комбиниран багер- 400 лв./машиносмяна;
- Колесен багер (въртящ) -  480 лв./машиносмяна;
- Самосвал- 4 лв./километър
С това приключи откритата част от заседанието на комисията. Председателят на 

комисията обяви, че следва разглеждане на представените ценови предложения за 
съответствието им с изискванията на възложителя.

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията пристъпи към проверка на представеното 
ценово предложение и оценката му съобразно утвърдената методика и направи следните 
констатации.

Критерият за оценка на предложенията: „Най -  много най-ниски цени”. Тежест на 
критерия за оценка: 100%.Участниците в обществената поръчка посочват цени в лева без ДДС 
по следните ценови показатели:

- Булдозер верижен-......лв./машиносмяна;
- Комбиниран багер-.......лв./машиносмяна;
- Колесен багер (въртящ) - .......лв./машиносмяна;
- Самосвал-........лв./километър;
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Участниците в процедурата се оценяват с точки за всеки отделен ценови показател, 
съобразно предложеното от тях. Максималният броя точки, които ще се получи за всеки един 
брой техника е равен на броя на подадените оферти. Участникът предложил най-ниска цена за 
съответната техника ще получи максималния брой точки.

С това приключи работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на 
представените ценови предложения.

Съобразно критерия за оценка и представените ценови предложения, комисията на 
основание чл.58, ал.2 от ППЗОП, класира участникът в процедурата, както следва:

Първо място- „Дънак” ЕООД гр.Айтос с получени максимален брой точки -  100.

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на обществена 
поръчка с класирания на първо място участник.

С извършване на класирането комисията приключи своята работа на 03.04.2017г. в 10 
часа, като на основание чл.60, ал.1 и ал.З от ППЗОП, състави настоящия протокол и на 
03.04.2017г., комисията предаде цялата документация и протоколите на възложителя за 
утвърждаване и вземане на решение.

Комисия:
Председател:

Членове:.

.............
Л j /ейчева/

М м .

/К.ИйановД/
............... V 'T '-'n

/М.Рамадан/ /

------------------------------------------------------------------------------------------------------2
8500 Айтос. ул.НДар Освободител" № 3 
Централа: тел. (0558) 2-26-65; 2- 34-50 

Факс: (0558) 2-21-33: E-mail: aetos 5@ abv.bg


