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П Р О Т О К О Л № 1 

На 09.04.2020 г. от 14:00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе 

заседание  на Комисията назначена със Заповед № РД-08-224 от 09.04.2020 г. на Кмет 

на община Айтос за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез 

„публично състезание“, с предмет: „Предоставяне на услуги със строителна техника 

по почистване на локални замърсявания и/или нерагламентирани сметища на 

територията на община Айтос през 2020 год., открита с Решение № ОП-20-4  от 

16.03.2020 г. на Кмета на община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2020-

0002, в състав: 

Председател:   Мюмюн Мюмюн – началник отдел „ПНООП“ 

Членове:   Невин Скендер –външен експерт, юрист 

   Катя Иванова  – старши експерт в дирекция „ ТСУРР” 

 

На публичното заседание НЕ присъстваха представители на участниците. 

 

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 08.04.2020 год.  е постъпила 1 оферта за участие в „публичното 

състезание“, а именно: 

  

№ по 

ред 

вх. №, дата, час Участник 

1. 92-Ф-331/ 27.03.2020 год., 13:54 ч. „Дънак“ 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. 

 

I. Отваряне на офертите 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва: 

 

1. Участник № 1 „Дънак“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-331/ 27.03.2020 год. 

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“.  

 

След извършване на всички действия съобразно законовите изисквания, 

приключи публичната част на заседанието. 
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На  21.04.2020 г., в закрито заседание при пълен състав 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 „Дънак“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-331/ 27.03.2020 год., е 

представил следните документи: 

 - Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „Дънак“ ЕООД на електронен носител /CD/, електронно 

подписан; 

- 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, 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: 

 

1.1. В еЕЕДОП  на участника „Дънак“ ЕООД 

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

изисквания“, в поле Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, участникът 

е декларирал наличието на:  Булдозер верижен - 4 бр, Комбиниран багер - 2 бр, Челен 

товарач - 1 бр, Самосвал - 4 бр. Комисията счита, че декларираният от участника челен 

товарач не съответства на предварително обявените изисквания на Възложителя,  

посочени в т. 2 на раздел III.1.3) Технически и професионални възможности  от 

обявлението за поръчка и т. 2.4.1.2. от Раздел 1 – Ред и условия за провеждане, а 

именно: ….Колесен багер (въртящ) – 1 бр. 

 Предвид констатираното по-горе, Комисията указва на участника, че следва да 

представи допълнен  ЕЕДОП с изискваща се информация в тази част, като на основание 

чл. 67, ал. 5 от ЗОП може 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. 

 

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 
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участници в деня на публикуването му в профила на купувача по електронната 

преписка на процедурата.  

 

Този протокол е съставен  на 21.04.2020 г.  

 

           

Председател:   Мюмюн Мюмюн ………/П/……………. 

 

Членове:   Невин Скендер …………/П/……………. 

 

   Катя Иванова  …………/П/…………….. 


