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П Р О Т О К О Л № 1 

 

На  21.03.2019 г. в 11.00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание на 

Комисията назначена със Заповед № РД-08-171/21.03.2019г. на Кмета на община Айтос за избор 

на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: 

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО), поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване в урбанизираните територии на община 

Айтос” открита с Решение № ОП-19-8 от 22.01.2019г. и Решение за одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна информация № ОП-19-22 от 01.03.2019 год., с уникален номер в 

РОП на АОП 00195-2019-0006, в състав: 

 

Председател: Мариана Димова – Зам.-кмет на Община Айтос 

Членове: 

1. Ланд.арх. Добрина Колева – старши експерт в отдел „ИДРР“; 

2. Мюмюн Мюмюн – старши експерт в дирекция „ТСУРР“; 

3. Катя Иванова – старши експерт в дирекция  „ТСУРР“; 

4. Кина Димова – главен експерт в отдел „Общинска собственост“ 

 
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и установи, че  поради 

обективна невъзможност да присъства Невин Скендер – редовен член на комисията, същата се 

замества от определеният съгласно Заповед № РД-08-171/21.03.2019г.  на Кмета на община 

Айтос, резервен член Кина Димова – главен експерт в отдел „Общинска собственост“, след 

което председателят на комисията откри заседанието. 

 

На заседанието присъстваха следните упълномощени  представители на участниците: 

1. Мариана Петкова Костадинова - Прокурист на „Технокар“ ЕООД; 

2. Иван Илиев Георгиев – упълномощен представител на „Технокар“ ЕООД; 

3. Пламен Добрев Анастасов – упълномощен представител на „Астон сервиз“ ООД; 

4. Янчо Връбчев Янакиев –  упълномощен представител на „Астон сервиз“ ООД; 

 

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 са постъпили  2 броя оферти за участие в „открита процедура“, няма получени 

такива след крайния срок за представяне: 

№ Участник Вх.№, дата, час 

1 „Технокар“ ЕООД 92-Ф-382/20.03.2019г., 16:09 часа 

2 „Астон сервиз“ ООД 92-Ф-384/20.03.2019г., 16:53 часа 

След обявяване на Протокола председателят и членовете на Комисията подписаха 

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

I. Отваряне на офертата 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, както следва: 

1. Оферта подадена от „Технокар“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-382/20.03.2019г., представена в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, документите по чл. 39, 
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ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

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

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

2. Оферта подадена от „Астон сервиз“ ООД, с вх. № 92-Ф-384/20.03.2019г., 

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 чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
   

След извършването на описаните действия Председателят на Комисията закри 

заседанието. 

В закрити заседания проведени от 29.03.2019 год. до 01.04.2019 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. 

Редовният член Невин Скендер – юрист, външен експерт, попълни и подписа декларация 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

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 „Технокар“ ЕООД, с оферта входящ № 92-Ф-382/20.03.2019г., е 

представил следните документи: 

- Опис на представените документи по образец;                                                                                           

  - eЕЕДОП на участника „Технокар“ ЕООД (по образец) на електронен носител (CD), 

цифрово подписан; 

 -  eЕЕДОП на „Хотелско Мениджърска Компаниа“ ЕООД (по образец) на електронен 

носител (CD), цифрово подписан; 

 - Договор за наем; 

 - eЕЕДОП на „Темпо Транс“ ЕООД (по образец) на електронен носител (CD), цифрово 

подписан;  

- Договор за наем; 

- eЕЕДОП на „Булавто“ АД (по образец) на електронен носител (CD), цифрово 

подписан;   

- Договор за наем;                                                                                       

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец);  

- Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП;                                                           

 - Плик „Предлагани ценови параметри“                                                                                   
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При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени 

всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

 

1. За третите лица участникът не е представил Декларации за поети задължения по чл.65, 

ал.3 от ЗОП; 

2. eЕЕДОП на участника „Технокар“ ЕООД 
- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат 

на негово разположение за изпълнение на договора:Моля, опишете подробно, участникът е 

декларирал, наличието на 2 бр. сметоизвозващи автомобила и  1бр. Специализиран автомобил 

за дезинфекция и измиване на съдовете за ТБО.  

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в  т. 2 от 

технически и професионални възможности в раздел III.1.3)  от  обявлението за поръчка и т. 4.5., 

подточка 2 от Документацията за участие, а именно: „Участникът следва да разполага минимум 

със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на 

поръчката, а именно:  

 2.1. Сметоизвозващи автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове 

тип „Бобър” и обем между 16 м3 и 32 м3 – 4 броя, които да са с минимум европейски  

екологичен стандарт ЕВРО 4 или еквивалент.  

 2.2. Специализиран автомобил за дезинфекция и измиване на съдовете за ТБО – 1 брой, 

които да е минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент.  

 2.3. Резервен сметоизвозващ автомобил с вариопреса или с ротопреса за обслужване на 

съдове за ТБО и обем между 16 м3 и 32 м
3
 – 1 брой, които да е с минимум европейски  

екологичен стандарт ЕВРО 4 или еквивалент. 

Участникът декларира съответствието с изискването чрез попълване в ЕЕДОП – Част ІV 

Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 9 техническото 

оборудване в ЕЕДОП или графа Инструменти, съоръжения или техническо оборудване в 

еЕЕДОП, с което разполагат за изпълнението на обществената поръчка.“ 

Предвид констатираното Комисията указва на члена на обединението, че  следва да 

представи допълнен/коригиран ЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация или на 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП да  представи всички или част от документите, чрез които се 

доказва посочената в ЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат 

на негово разположение за изпълнение на договора:Моля, опишете подробно, участникът не е 

декларирал, че разполага със складова и ремонтна база (собствена или наета) на 

територията на Община Айтос, предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния 

и контейнерен парк. 
Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в  т. 3 от 

технически и професионални възможности в раздел III.1.3)  от  обявлението за поръчка и т. 4.5., 

подточка 3 от Документацията за участие, а именно: „Участникът следва да разполага със 

складова и ремонтна база (собствена или наета) на територията на Община Айтос, 

предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния и контейнерен парк, използван 

за изпълнението на поръчката.  

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират 

както следва: Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва технически параметри на разполагаемите 
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инструменти, съоръжения и техническо оборудване, техническите спецификации за 

специализираните автомобили/, както и правното основание, по силата на което участникът 

разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на 

поръчката, а за материално - техническата база – адрес, местонахождение, идентификатор № 

/при наличност/, правно основание за ползването на имота.“ 
Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

допълнен ЕЕДОП в тази част сизискваща се информация или на основание чл.67, ал.5 от ЗОП 

да  представи всички или част от документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП 

информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

3. eЕЕДОП на „Хотелско Мениджърска Компаниа“ ЕООД 

Представеният еЕЕДОП не е електронно подписан от третото лице. В представеното СД 

се съдържа  файл във pdf формат. 

 

II. Участник № 2 „Астон сервиз“ ООД, с оферта входящ № 92-Ф-384/20.03.2019г., е 

представил следните документи: 

- Опис на представените документи по образец;                                                                                           

 - eЕЕДОП на участника „Астон сервиз“ ООД (по образец) на електронен носител (CD), 

цифрово подписан; 

- Договор за наем на база; 

- Регистрация по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО – 3бр.;                                                                                                             

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец);                                                           

 - Плик „Предлагани ценови параметри“                  

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критерии за подбор. 

 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на протокол 

за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите 

за подбор, участниците могат да предоставят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, като допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 

за получаване на заявления за участие. 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протокола да се изпрати на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача по електронната преписка на процедурата.  

Този протокол е съставен  на 01.04.2019 г.  

 

Председател: Мариана Димова ………/П/…………….. 

 

Членове: 

1. Мюмюн Мюмюн ………/П/…………  3. Катя Иванова …………/П/…………… 

2. Добрина Колева ………/П/…………  4. Кина Димова ………/П/…………… 


