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П Р О Т О К О Л № 1 

по чл. 54, ал. 7 ППЗОП 

На 10.12.2018 г. в 11.00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание на 

Комисията назначена със Заповед № РД-08-828/10.12.2018год. на Зам.-кмета на община Айтос за 

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

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от 

републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2019 год.”, открита с Решение № ОП-18-

27/16.11.2018 г. на Зам.-кмета на община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2018-

0009, в състав: 

Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт 

Членове: 

1.  Инж. Калин Бочуков – външен експерт; 

2.  Мюмюн Мюмюн – старши експерт в отдел ТСУ; 

 

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 1 брой оферта за участие в „публичното състезание“, няма получени 

такива след крайния срок за представяне: 

№ Участник Вх.№, дата, час 

1 „Дънак“ ЕООД 92 - Ф - 1197/07.12.2018год., 9:47 часа 

След обявяване на Протокола председателят и членовете на Комисията подписаха 

декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

I. Отваряне на офертите 
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание, както следва: 

1.  Оферта подадена от „Дънак“ ЕООД, с вх. № 92 - Ф - 1197/07.12.2018год. 

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 техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

След извършването на описаните действия Председателят на Комисията закри 

заседанието. 

В закрито заседание проведено на 11.12.2018 год., Комисията в редовен състав продължи 

работата си с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2, за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

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, 
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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 - 1197/07.12.2018год., е представил 

следните документи: 

-  Оферта за участие в процедурата; 

-  Административни сведения; 

- ЕЕДОП на участника „Дънак“ ЕООД; 

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

- Декларация за срок на валидност на офертата; 

- Декларация за приемането на клаузите на проекто-договора; 

- 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 критериите за подбор участникът се допуска до разглеждане на 

техническото предложение. 

II. Въз основа на проверката за съответствието на участника с критериите за подбор, 

комисията реши да разгледа техническото му  предложение и констатира: 

1. Участникът „Дънак“ ЕООД, с оферта вх. № 92 - Ф - 1197/07.12.2018год.  е представил 

следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, което 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. Към техническото си 

предложение участникът е представил декларация съгласието си с клаузите на приложения 

проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата 

от 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.  

1.1. Предлага време на реакция за започване на дейностите по почистване след подаване 

на сигнал за снеговалеж от възложителя или упълномощено от него лице -  50 минути; 

 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то отговаря на 

предварително обявените условия. 

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и гаранциите, които 

участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в рамките на определения срок.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Дънак“ ЕООД, с оферта вх. № 92 - Ф - 

1197/07.12.2018год.    с тях, комисията счита, че представеното техническо предложение 

съответства на предварително обявените условия, поради което допуска участника до оценка на 

техническо предложение. 

 

III. Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатия 

участник, съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на комплексната 

оценка, а именно: 
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Показател 2- (П2) – Време на реакция за започване на дейностите по почистване 

след подаване на сигнал за снеговалеж от възложителя или упълномощено от него лице, 
като предложения срок не може да бъде повече от 60 (шестдесет) минути.  

В1= В мин/ В п х 40 

Където: 
В1 е означение на точките, които ще получи даден участник по показател 2 

В мин е най-краткото време предложено от участник. 

В п е времето предложено от съответния участник. 

  

Участникът е Предложил време на реакция за започване на дейностите по почистване след 

подаване на сигнал за снеговалеж от възложителя илиупълномощено от него лице -  50 минути 

По показател 2 участникът „Дънак“ ЕООД, с оферта вх. № 92 - Ф - 1197/07.12.2018год. 
получава: 

В1= В мин/ В п х 40 = 50/50 х 40 = 40 

Комисията обяви на сайта на Община Айтос в раздел „Профил на купувача“ и на таблото 

за съобщения на Община Айтос, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се 

отворят на 18.12.2018г. от 11:30 часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос. 
 

Този протокол е съставен на 13.12.2018 г. 

Председател: …….. П ..........  
Невин Скендер 

Членове: 

1. Инж. Калин Бочуков: …….П........  

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


