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П Р О Т О К О Л № 1 
по чл. 54, ал. 7 ППЗОП 

 

На 25.07.2018 г. в 11.00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание  

на Комисията назначена със Заповед № РД-08-502 / 25.07.2018год. на Кмета на община 

Айтос за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публично 

състезание, с предмет „Почистване на локални замърсявания на територията на 

община Айтос през 2018г.“, открита с Решение № ОП-18-17/ 02.07.2018 г. на Кмета на 

Община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2018-0005, в състав: 

 

Председател: инж. Радоцвета Великова – Гл. експерт в Дирекция „ТСУРР“ при 

Община Айтос; 

Членове: 

1. Катя Иванова  – Мл.експерт в Дирекция „ТСУРР“  при Община Айтос; 

2. Невин Скендер – юрист, външен експерт 

 

На заседанието НЕ присъстваха упълномощени представители на участниците. 

 

Комисията, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за 

отваряне на получените документи по процедурата. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

В срок е постъпила една оферта за участие в „Публичното състезание“, няма 

получени такива след крайния срок за представяне: 

 

№ Участник Вх.№, дата,час 

1 „Дънак“ ЕООД  92-Ф-768/24.07.2018год., 16:04 ч 

   

  След  обявяване на Протокола председателят и членовете на Комисията 

подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Отваряне на офертите 

Комисията отвори по реда на постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание, както следва: 

1. Оферта подадена от „Дънак“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-768/24.07.2018год., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от 

членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

След извършването на описаните действия Председателят на Комисията закри 

заседанието. 

 

В закрито заседание проведено на 30.07.2018 год., в редовен състав работата на 

комисията продължи с разглеждане на документите  по чл. 39, ал. 2, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 
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В настоящия Протокол Комисията установява липси, неточности, 

несъответствия, които отразява за всяка отделна оферта, като не изписва документи, 

факти и/или обстоятелства, които е счела за съответстващи на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и в този смисъл 

липсата на констатации за определена оферта следва да се приема като обстоятелство, 

че подалият я участник отговаря на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

 

В хода на работата си Комисията констатира следното: 

 I. Участник № 1 „Дънак“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-768/24.07.2018год., е представил 

следните документи: 

- Списък на приложените документи; 

 - Оферта за участие в процедурата;  

- ЕЕДОП на участника „Дънак“ ЕООД на хартиен и електронеен носител; 

- Административни сведения; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договора; 

- Справка от търговския регистър за актуално състояние; 

- Ведомост за заплати за м. юни 2018; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх. №683/23.07.2018 год. от община 

Айтос; 

- Удостоверение за положителна търговска репутация с изх. № ПД-00-

48/27.07.2018 год. от Държавно горско стопанство ТП – гр. Айтос; 

 - Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, НЕ констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

С оглед изложеното на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията допуска до 
разглеждане и оценка и класиране на представеното ценово предложение на участника 
„Дънак” ЕООД гр.Айтос. 

С това приключи работата на комисията по разглеждане, оценка на офертите с 

условията за допустимост. 
Комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП обяви на сайта на Община Айтос 

в раздел „Профил на купувача“, че ценовите предложения на допуснатите участници 

ще се отворят на на 03.08.2017г. (петък) от 10:00 часа в заседателна зала на община 
Айтос.  

Този протокол е съставен  на 30.07.2018 г.  

 

Председател: инж. Радоцвета Великова ………П…………….. 

Членове: 

1. Катя Иванова  …………П………… 

2. Невин Скендер …………П………… 

 

 

*заличена информация на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни  


