
П Р О Т О К О Л № 3   
 

п о  ч л .  5 7 ,  а л .  3  о т  П П З О П  

На 07.05.2020 г., от 12:00 часа, в заседателната зала на Община Айтос, 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“; 

 

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

обявяване на ценовото предложение по процедурата, съгласно Протокол № 2 от 30.04.2020 

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

на настоящото заседание. 

 

На публичното заседание  НЕ присъства представител на участника.   

 

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

параметри“ от офертата на участника и обяви предложените от него цени, както следва: 

Участник „Дънак“  ЕООД гр.Айтос, ценовото предложение е представено 

съобразно изискванията на възложителя, като участникът е предложил следните цени на 

техниката: 
Булдозер верижен - 600 (шестстотин) лв./машиносмяна;    
Комбиниран багер – 400 (четиристотин)лв./машиносмяна;     
Колесен багер - 600 (шестстотин) лв./машиносмяна;    
Самосвал - 4 (четири) лв./километър;  

 

След оповестяване на ценовото предложение, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 

Комисията 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 и установи, че предложението отговоря на изискванията. 

 
II. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена и класира офертата, 

съгласно одобрения критерии.  

Критерият за оценка е „най-ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Участниците в процедурата се оценяват с точки за всеки отделен ценови показател, 

съобразно предложеното от тях в Ценовото предложение. Максималният броя точки, които 

ще се получи за всеки един брой техника е 25 точки. Участникът предложил най-ниска цена за 

съответната техника ще получи максималния брой точки, а останалите участници ще получат 

съответният брой точки след прилагане на посочените по-долу формули: 

 



Цена за машиносмяна на Булдозер верижен (ЦБв) – максимален брой 25 точки 

получава участник предложил най-ниска цена за машиносмяна на Булдозер верижен.  

ЦБ = ЦП.min/ ЦП.n х 25 = 600 / 600 х 25 = 25  

 

Цена за машиносмяна на Комбиниран багер (ЦКб) – максимален брой 25 точки 

получава участник предложил най-ниска цена за машиносмяна на Комбиниран багер  

ЦКб = ЦП.min/ ЦП.n х 25 = 400 / 400 х 25 = 25 

 

Цена за машиносмяна на Колесен багер (ЦЧт) – максимален брой 25 точки получава 

участник предложил най-ниска цена за машиносмяна на Колесен багер  

ЦЧт = ЦП.min/ ЦП.n х 25 = 600 / 600 х 25 = 25 

 

Цена за изминат километър на Самосвал (ЦС) – максимален брой 25 точки получава 

участник предложил най-ниска цена за изминат километър на Самосвал  

ЦС = ЦП.min/ ЦП.n х 25 = 4 / 4 х 25 = 25 

 

Комплексната оценка на участника: 

 

КО = ЦБв + ЦКб + ЦЧт + ЦС = 25 + 25 + 25 + 25 = 100 точки 
 

III. Комисията извърши класирането на участника: 

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

комплексна оценка - 100 точки. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка 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.“, с класирания на 1- во място участник. 

Този протокол е съставен на 07.05.2020 год. 

Председател: ………/П/…………….. 

 Мюмюн Мюмюн 

Членове: 

1. ……/П/……………      2. ………/П/…………… 

   Невин Скендер      Катя Иванова   
 

 

 


