
 
П Р О Т О К О Л № 2 

 

На 30.04.2020 год. в община Айтос, в 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:  

1. Невин Скендер – външен експерт, юрист; 

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

 

Комисията се събра, за да провери допълнително представените на основание чл. 54, ал. 

9 ППЗОП документи от участника: 

 

№ по ред вх. №, дата Участник 

1. 92-Ф-394/ 27.04.2020 год. „Дънак“ ЕООД 

 

I. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в срока по чл.54, ал.9 от 

ППЗОП допълнителни документи и установи следното: 

  

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

следните допълнителни документи: 

 - Придружително писмо;  

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

електронно подписан; 

 -Участникът за да отстрани констатациите на комисията е декларирал в Част IV. 

„Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални изисквания“, в поле 

Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, наличието на:  …. Челен товарач - 1 

бр. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие 

със ЗОП и изискванията на възложителя, участникът  „Дънак“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

331/ 27.03.2020 год., се допуска до следващ етап, разглеждане на Техническото предложение. 

 

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

комисията реши да разгледа техническото предложение на участника, както следва: 

№ по ред вх. №, дата Участник 

1. 92-Ф-394/ 27.04.2020 год. „Дънак“ ЕООД 

 

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

следните документи: 



2 

 

Техническо предложение по образец № 3 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 и представлява участника. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя при следните условия:   

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на 

Възложителя и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се 

отнасят до изпълнението на поръчката; 

Декларирал е, че ще извършва почистването на локалните замърсявания и/или 

нерегламентираните сметища на територията на общината, след възлагане от страна на 

Възложителя с писмен документ (възлагателно писмо). 

Декларирал е, че разполага с необходимия човешки ресурс, строителна техника и 

механизация за качественото изпълнение на работите по настоящата обществена поръчка. 

Декларирал е, че при изготвяне на офертата е спазил задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 

горепосоченото предложение, изискванията на възложителя и представения проект на договор. 

Декларирал е, че срока на валидност на офертата му е 6 (шест) месеца, считано от 

датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. 

Декларирал е, че е съгласни със съдържанието на приложения проект на договор и 

приема клаузите в него. 

 

Мотиви: 

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

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатира, че същото отговаря 

на предварително обявените условия. 

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-331/ 27.03.2020 

год. с тях, комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение.  

 

Комисията взе решение да публикува на сайта на Община Айтос в раздел „Профил на 

купувача“ съобщение, че ценовото предложение на допуснатия участник ще се отвори на 

07.05.2020 год. от 12:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос. 

 

Настоящият протокол е съставен на 30.04.2020 г. 

 

Председател: ………/П/………….. 

 Мюмюн Мюмюн 

Членове: 

1. ………/П/…………      2. ………/П/………… 

   Невин Скендер      Катя Иванова   


