
УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……/П/…………. 

 

Васил Едрев 

Кмет на Община Айтос 
 

 

Протокол  

По чл. 97, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-274/ 

03.05.2019год. на Кмета на община Айтос за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите  в обществена  поръчка провеждана при условията на чл. 187 по реда на глава 

26 чрез „Събиране на оферти с обява”, обявена с обява изх. №  ОП–19–

27/22.04.2019год., публикувана в РОП под ID 9087704  с  предмет: Предоставяне на 

услуги със строителна техника по почистване на локални замърсявания и/или 

нерагламентирани сметища на територията на Община Айтос през 2019 год.  

 Днес, 03.05.2019год., в заседателната зала на община Айтос, с адрес гр. Айтос, 

ул. „Цар Освободител“ № 3, от 11:30 часа, се проведе публично заседание на 

Комисията по цитираната обществена поръчка, в състав: 

 

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

Членове:   1. Невин Скендер – юрист, външен експерт; 

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

 

При отварянето на офертата на публичното заседание на комисията не 

присъстваше представител на участника. 

 

Председателят на комисията докладва, че съгласно представения регистър на 

подадените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в срока посочен в обявата – 

до 17:00 часа на 02.05.2019 год. в деловодството на община Айтос е постъпил 1 /един/ 

брой запечатан, непрозрачен плик, съдържащ оферта на участника, както следва: 

1.  „Дънак“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-531/02.05.2019год., 11:50 

часа. 

 

Председателят и всички членове попълниха и  подписаха декларации за 

съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП. 

 

I. Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение, съдържащо се в 

нея, както следва: 

1. Участникът „Дънак“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

531/02.05.2019год., е представил оферта съдържаща ценово предложение, попълнено в 

съответствие с образеца към документацията за участие. Участникът е предложил 

обща цена в размер на 54 166,67 лева без ДДС. 

 

След приключване на горепосочените действия, публичната част от заседанието 

беше обявена за приключило и комисията приключи работата си. 

Комисията продължи работата си на закрито заседание проведено на 

13.05.2019год. от 09:00 часа, в редовен състав в заседателната зала на община Айтос, с 



адрес:  гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, с разглеждане на документите 

съдържащи се в офертата и съответствието им с поставените от Възложителя 

изисквания. 

 

II. Комисията извърши проверка за наличието на изискваните от Възложителя 

документи в представената от участника оферта, като бе установено следното: 

1. Участникът  „Дънак“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

531/02.05.2019год., е представил следните документи:  

-Опис на приложените към офертата документи; 

-Декларация  по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции и преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

-Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката; 

-Декларация за обстоятелствата чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

-Декларация за липса на обстоятелства по чл.69  от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; 

-Декларация за доказване на съответствието с критериите за подбор по чл.192, 

ал.3 от ЗОП; 

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

-Ценово предложение. 

 

След извършения преглед на представените документи Комисията установи, че 

участникът е представил необходимите и изисквани от Възложителя документи. 

Участникът отговаря на изискванията на закона и на Възложителя за „Лично състояние 

на участниците“, както и  за технически и професионални способности и единодушно 

реши следното: 

 Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника „Дънак“ ЕООД, с 

подадена оферта вх. № 92-Ф-531/02.05.2019год. 

 

III. След гореописаните действия Комисията пристъпи към разглеждане на  

техническото предложение на участника: 

1. Участникът „Дънак“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

531/02.05.2019год.,  е представил Техническо предложение.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца 

от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 

указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.  

 

  Комисията допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника 

„Дънак“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-531/02.05.2019год. 

  

IV. Комисията пристъпи към оценка на офертата съгласно утвърдената от 

Възложителя Методика. Обществената поръчка се възлага въз основа на „най-ниска 

цена”. 

 

 Комисията извърши класиране: 

I-во място участник „Дънак“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

531/02.05.2019год. с предложена цена 54 166,67 лева без ДДС. 

 



Комисията  предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на 

обществената поръчка с предмет: Предоставяне на услуги със строителна техника 

по почистване на локални замърсявания и/или нерагламентирани сметища на 

територията на Община Айтос през 2019 год. с класирания на първо място участник. 

Този протокол е съставен на 13.05.2019 год.  

На основание чл. 97, ал. 6 от ППЗОП протоколът да се изпрати на участника и 

да се публикува в профила на купувача.  

 

  

Председател: ………/П/………. 

             Мариана Димова            

 

Членове: 

1. ………/П/……………     2. ………/П/……………. 

    Невин Скендер           Мюмюн Мюмюн 

           

          

                        


