
ПРОТОКОЛ№ 3   
 

п о  чл .  5 7 ,  а л .  3  о т  ППЗОП  

 

 На 25.04.2019 г., от 12:00 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. Невин Скендер – външен експерт; 

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

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

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

 

проведе публично заседание на основание чл. 57, ал. 3 изречение трето от ППЗОП, за 

обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 2 от 10.04.2019 

год., както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за 

провеждане на настоящото заседание. 

 

На публичното заседание  присъстваха представители на участниците, както следва: 

1. Пламен Добрев Анастасов – упълномощен представител на „Астон сервиз“ 

ООД; 

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

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

 

I.  Комисията обяви получените оценки по показателя за оценка:  Срок за реакция - 

СР на допуснатата до този етап оферта, отразена в Протокол № 2. 

№ 

по 

ред 

№ на 

оферта 

Участник Вх.№, дата Предло

жен 

срок за 

реакция 

от 

участни

ка 

Срок за 

реакция - 

СР - макс. 

бр. точки -

100 

1 2 „Астон сервиз“ ООД 92-Ф-384/20.03.2019г. 0,04 100 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертата на участника и обяви предложената от него цена, както следва: 

1. Участник „Астон сервиз“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-384/20.03.2019г.   - Ценовото 

предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която след отварянето й 

Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от документацията, 

съдържащо следната предложена цена в размер на 667 017.00  (шестстотин шестдесет и 

седем хиляди и седемнадесет) лева без ДДС, формирани както следва: 



Видове дейности Единица 

мярка 

Цена в лв. 

за 1 месец 

(без ДДС) 

Годишна цена в 

лв. 

 за 12 месеца (без 

ДДС) 

1. Събиране  и транспортиране на 

отпадъците до съоръжение за 

третиране, за всички населени места. 

  35 246,00  

422 952,00 

2. Почистване на територии за 

обществено ползване, включително 

изхвърляне на 100 броя кошчета. 

150 дка 15 925,00  

191 100,00 

3. Механизирано почистване от сняг на 

уличните платна и площади в гр. Айтос  

30 дка х 

10 дни 

1 605,00 4 815,00 

4. Почистване на листопад в гр. Айтос 100 дка 16 050,00 48 150,00 

 

След оповестяване на ценовото предложение, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 

Комисията в редовен състав продължи работа си в закрито заседание като извърши 

проверка за съответствието на ценовото предложение на участника  с изискванията на 

възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки. Предложението на участника е в рамките на 

прогнозната стойност, представена е съгласно образеца и указанията, в него не се съдържат 

грешки. 

 

III. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена съгласно одобрената 

Методика за оценка на офертите: 

№ Видове дейности Предлагана 

цена (ПЦ) от 

участника 

Отделнит

е 

единични 

видове 

дейности 

са с 

тежест: 

Участникът 

получава по 

показателя 

Предлагана 

цена (ПЦ) 

1. Събиране и транспортиране на 

отпадъци от контейнери до 

съоръжение за третиране – общо за 

всички населени места, за една година 

 

422 952,00 лв. 
 

70т. 

 

70т. 

2. Почистване на територии за 

обществено ползване (150 дка), 

включително изхвърляне на 100 броя 

кошчета – за една година 

 

191 100,00 лв. 
 

15т. 

 

15т. 

3. Механизирано почистване от сняг на 

уличните платна и площади в гр. 

Айтос - 30 дка х 10 дни 

 

4 815,00 лв. 
 

5 т. 

 

5 т. 

4.  Почистване на листопад в гр. Айтос - 

100 дка, за една година 

 

48 150,00 лв. 
 

10 т. 

 

10 т. 

Максималната оценка по този показател е 100 точки - 50% 

 

IV. Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите формулата, по която се 



изчислява „Комплексната оценка” за участника е: КО = СР х 50 % + ПЦ х 50 % 

 

1. КО на участника „Астон сервиз“ ООД = СР х 50 % + ПЦ х 50 % = 100 х 50%  + 100 

х 50 %  = 50 + 50 = 100 точки; 

 

Комисията извърши класиране: 

1-во място - участник „Астон сервиз“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-384/20.03.2019г., с 

комплексна оценка - 100 точки. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди 

битови отпадъци (ТБО), поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване в урбанизираните територии на община Айтос”, с класирания на 1- во място 

участник. 

Този протокол е съставен на 25.04.2019 год. 

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

 

Членове: 

1. Невин Скендер ………/П/…………   3. Мюмюн Мюмюн ………/П/……… 

2. Добрина Колева ………/П/………              4. Катя Иванова ……/П/…………….. 

 


