
П Р О Т О К О Л № 1 

На 08.11.2019 г. от 11:00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание  

на Комисията назначена със Заповед № РД-08-605 от 08.11.2019 г. на Мариана Димова – За 

Кмет на Община Айтос, съгласно Заповед № РД-08-503/20.09.2019г. на Кмета на община 

Айтос за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с 

предмет: „Доставка на Многофункционален автомобил с метачно устройство, смукател, 

сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачни съоръжения: маркуч за засмукване на 

листа, водоноска с миячна система, роторен снегорин и гребло за сняг”, открита с Решение 

№ ОП-19-43 от 17.09.2019 г.  на Кмета на община Плевен, Решение за одобряване на обявление 

за изменение № ОП-19-46 от 173.10.2019 год. на Мариана Димова - За Кмет на община Айтос, 

с уникален номер в РОП на АОП 00195-2019-0014, в състав: 

Председател: Невин Скендер  – външен експерт  

Членове:  

1. Катя Иванова – старши експерт в дирекция ТСУРР; 

2. Стоян Стоянов – външен експерт; 

 

Резервен член: 

 1. Кина Димова – гл. експерт в отдел ОбС; 

 

 Поради обективна невъзможност да присъства Невин Скендер – редовен член на 

комисията, същата се замества от определената съгласно Заповед № РД-08-605 от 08.11.2019 г. 

на Мариана Димова – За Кмет на Община Айтос, резервен член Кина Димова – гл. експерт в 

отдел ОбС.  

 

На публичното заседание  присъстваха представители на участниците, както следва: 

1. Александър Костов – упълномощен представител на „Екосол България“ АД. 

 

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

на получените документи по процедурата. 

Председателят на комисията откри заседанието, като обяви състава на комисията, 

дневния ред, определения срок за приключване на нейната работа и протокола по чл. 48, ал. 6 

ППЗОП. 

До 17:00 часа на 07.11.2019 год.  са постъпили 3 броя оферти за участие в „публичното 

състезание“, а именно: 

  

№ по 

ред 

 

вх. №, дата, час Участник 

1. 92-Ф-1131/07.11.2019г., 11:34 „Екосол България“ АД 

2. 92-Ф-1132/07.11.2019г., 11:36 „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД 

3. 92-Ф-1133/07.11.2019г., 11:39 „Индустриал Сервиз Инженеринг“ ЕООД  

  

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки, като основания за отвод не бяха установени. 
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I. Отваряне на офертите 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание, както следва: 

1. Участник № 1 „Екосол България“ АД, с оферта вх. № 92-Ф-1131/07.11.2019 г. 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 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 техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

2. Участник № 2 „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

1132/07.11.2019 г. представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 

съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 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 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“. 

3. Участник № 3 „Индустриал Сервиз Инженеринг“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

1133/07.11.2019 г., представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 

съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 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 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 извършване на всички действия съобразно законовите изисквания, приключи 

публичната част на заседанието. 

 

В периода от 11.11.2019 г. - 12.11.2019 г., комисията се събра в закрито заседание в 

редовен състав, членът на комисията – Невин Скендер, след запознаване със списъка на 

постъпилите оферти попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Комисията 

продължи работата си, като разгледа представените документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

I. В хода на работата си Комисията констатира следното: 

1. Участник № 1 „Екосол България“ АД, с оферта вх. № 92-Ф-1131/07.11.2019 г., е 

представил следните документи: 

 - Опис на представените документи по Образец № 1; 

- еЕЕДОП  на участника „Екосол България“ АД на електронен носител (CD), електронно 



3 

 

подписан; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3; 

- Приложение № 1; 

- Фотографски снимки и каталожна информация за оферираното оборудване; 

- Подробна техническа спецификация за оферираното оборудване; 

- Декларация, че техниката, която ще бъде доставена от участника,  ще бъде 

произведена след 01.12.2018 год.; 

- Оторизационно писмо от производителя на оферираното оборудване; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени 

всички необходими документи и не констатира липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, участникът отговаря на  изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. Участникът се допуска до следващ етап разглеждане на Техническото предложение. 

2. Участник № 2 „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

1132/07.11.2019 г., е представил следните документи: 

- Опис на представените документи – (Приложение №1) – 1бр. 

 - еЕЕДОП  на участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД  на електронен носител (CD), 

електронно подписан; 

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя – (Образец №3) и приложение №1 – 1бр. 

  - Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

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: 

еЕЕДОП на участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД 

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

способности“, 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: 

През референтния период оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил 

следните основни услуги от посочения вид: 1.Доставка на метачни и сметосъбиращи системи и 

съдове за разделно събиране на отпадъци за нуждите на „Хидроенерджи груп“ ООД с крайна 

дата на доставката 01.08.2016 год. 2. Доставка на техника и оборудване по проект, ,Joint 

initiatives and solutions in addressing emergency situations in the cross border area”. 

По отношение на декларирания обект под № 1 комисията счита, че крайната дата на 

доставката е извън изисквания референтен период от Възложителя. Съгласно предварително 

обявените изисквания на възложителя посочени в обявлението в т. 1 от раздел III.1.3) 

Технически и професионални възможности и т. 22.1. от документацията за участие  

Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата“.  

Комисията счита, че декларираният втори обект не отговаря на предварително 

обявените изисквания на Възложителя посочени в обявлението в т. 1 от раздел III.1.3) 
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Технически и професионални възможности и т. 22.1. от документацията за участие , а именно: 

„Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата, минимум една доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката. „Доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката” са 

доставки на Многофункционален автомобил с метачно устройство, смукател и 

сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачни съоръжения или еквивалентен.“ 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

допълнен ЕЕДОП с изискваща се информация, както 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. Участник № 3 „Индустриал Сервиз Инженеринг“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

1133/07.11.2019 г., е представил следните документи: 

 - Опис на представените документи –  Образец  №1; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)(Приложение №2) на 

оптичен носител CD -1 бр.; 

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя – (Образец №3) и приложение №1; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

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: 

 

3.1. Комисията установи, че в предоставеното CD от участника не се съдържа еЕЕДОП.   

На основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП „При подаване на заявление за участие или оферта 

кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се 

посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.“ ЕЕДОП се предоставя в 

електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Един от възможните 

начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

електронен ЕЕДОП, който да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен 

носител към пакета документи за участие в процедурата. 
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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 12.11.2019 г.  

 

Председател:………/П/…………….. 

Невин Скендер 

 

Членове: 

1. …………/П/……………..    2. ……………/П/…………… 

Катя Иванова                  Стоян Стоянов 

  

3. …………/П/……………… 

Кина Димова 

 

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  


