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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  ОП-20-10 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 106, ал. 6 

от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и отразени резултати в Протокол  № 1 от 

21.04.2020 год., Протокол № 2 от 30.04.2020 год., Протокол № 3 от 07.05.2020 год. и 

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от 07.05.2020 год. на Комисия, 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: 

                               

О Б Я В Я В А М: 

 

І. КЛАСИРАНЕ НА  УЧАСТНИЦИТЕ: 

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

с комплексна оценка - 100 точки. 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ: 

  „Дънак“  ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-331/ 27.03.2020 год. класиран на първо 

място за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка. 

 

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ: НЯМА 

 

          На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и 5 от ППЗОП настоящото решение, Протоколите 

от дейността на комисията да се публикуват в електронната преписка на настоящата 

обществена поръчка в профила на купувача, като в същия ден настоящото решение за 

класиране да се изпрати на участника. 

На основание чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП Възложителят ще сключи договор за 

обществена поръчка преди изтичането на 14 – дневния срок от уведомяването на 

заинтересования участник, тъй като определеният за изпълнител е единственият 

заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  /П/ 

 

Васил Едрев  

Кмет на Община Айтос  

  
 


