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П Р О Т О К О Л   № 1 

На 02.07.2020 г. от 11:00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание  

на Комисията назначена със Заповед № РД-08-478 от 02.07.2020 г. на Васил Едрев – Кмет на 

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

състезание“, с предмет: „Доставка на Многофункционален автомобил с метачно 

устройство, смукател, сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачни съоръжения: 

ръчен маркуч за засмукване на листа и отпадъци, водоноска с миячна система, роторен 

снегорин и гребло за сняг”, открита с Решение № ОП-20-14 от 09.06.2020 г. на Кмета на 

община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2020-0005, в състав: 

 

Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт 

Членове:  

1. Мюмюн Мюмюн – Началник отдел „ПНООП“   

2. Мирослав Тилков – главен специалист в отдел „ТСУ“, дирекция „ТСУРР“. 

 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците и на средствата 

за масово осведомяване. 

 

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 01.07.2020 год.  е постъпила  1 (една) оферта за участие в „публичното 

състезание“, а именно: 

  

№ по 

ред 

вх. №, дата, час Участник 

1. 92-Ф-651/ 01.07.2020 год., 13:41 ч. „Екосол България“ АД  

 

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 запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание, 

както следва: 

 

1. Участник „Екосол България“ АД, с оферта вх. № 92-Ф-651/ 01.07.2020 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 отделни запечатани непрозрачни 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 47 ал. 3 от ППЗОП. 

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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В периода от 02.07.2020 г. – 06.07.2020 г., в закрити заседания 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  „Екосол България“ АД, с оферта вх. № 92-Ф-651/ 01.07.2020 год., е 

представил следните документи: 

 - Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „Екосол България“ АД 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  и са в съответствие с предварително обявените изисквания към 

личното състояние и критериите за подбор, участникът 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: „Екосол България“ 

АД, с оферта вх. № 92-Ф-651/ 01.07.2020 год. 

 

Комисията прегледа Техническото предложение на допуснатия участник и констатира:  

1. Участник  – „Екосол България“ АД с оферта вх. № 92-Ф-651/ 01.07.2020 год. е 

представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3) – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 

указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал е срок на валидност на офертата 6 

месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите, декларирал е съгласието си с 

клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие. Участникът е 

декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

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

1.1. Декларира, че ще достави конкретно предложената техника съгласно изискванията 

на Възложителя в срок от 1 (словом: един) календарен ден.  

1.2. Декларира, че ще е в състояние да отстраня възникнали дефекти съгласно 

изискванията на Възложителя в срок от 15 (словом: петнадесет) календарни дни.  

1.3. Предлага гаранционен срок на техниката предмет на доставка: 12 (словом: 

дванадесет) месеци. 

 

Приложени са:  

 Приложение № 1; 

 Фотографски снимки на предлаганата стока; 

 Каталожна информация за техническите характеристики на машината;  

 Подробна техническа спецификация на предлаганата машина, подписана и 

подпечатана от участника;  
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 Документ от производителя че участника е оторизиран представител за 

Република България, който удостоверява, че техниката, която ще бъде доставена 

от участника ще бъде произведена след 01.01.2019 год.; 

 Декларация от участника, че ще достави нов неупотребяван многофункционален 

автомобил.   

 

Мотиви: 

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

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то отговаря 

на предварително обявените условия.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и гаранциите, 

които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От него, комисията 

добива достатъчно ясна и подробна представа  за намеренията на участника, свързани с 

изпълнението на поръчката. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Екосол България“ АД с оферта вх. № 92-Ф-651/ 

01.07.2020 год. с тях, комисията счита, че представеното техническо предложение съответства 

на предварително обявените условия, поради което допуска участника до оценка на техническо 

предложение. 

 

 III. Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатия участник, 

съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на оценка, а именно: 

 

№  

по 

ре

д 

Участник Вх.№, дата Предложен срок 

за доставка от 

участника 

По показател  

СД – 

участникът 

получава 

1 „Екосол България“ АД 92-Ф-651/ 

01.07.2020 год. 

1 10 

Комисията обяви на сайта на Община Айтос  в раздел „Профил на купувача“ и на 

таблото за съобщения на Община Айтос, че ценовото предложение на допуснатия участник ще 

се отвори на 09.07.2020г. от 09:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос. 

 

Този протокол е съставен  на 06.07.2020 г.  

 

Председател: ………/П/………… 

  Невин Скендер  

Членове: 

1. ……………/П/…………….    2. ……………/П/……………….. 

 Мюмюн Мюмюн          Мирослав Тилков 


