
П Р О Т О К О Л № 2   
 

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

На 09.07.2020 г., от 09:00 часа, в заседателната зала на Община Айтос, Комисията, 

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

за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите 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“. 

 

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

обявяване на ценовото предложение по процедурата, съгласно Протокол № 1 от 06.07.2020 

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

параметри“ и обяви направеното от Участник „Екосол България“ АД, с оферта вх. № 92-

Ф-651/ 01.07.2020 год., Ценово предложение: 

Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й, Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ изготвено по 

образеца от документацията и съдържащо: 

 Обща цена в размер на 138 000.00 лв. (словом: сто тридесет и осем хиляди) без ДДС. 

 

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 пристъпи към оценка по показателя Предлагана цена (ПЦ), на 

допуснатия участник, по одобрената от Възложителя Методика за определяне на 

комплексната оценка на офертите, както следва: 

№  

по 

ре

Участник Вх.№, дата Предлагана цена По показател  

ПЦ – 

участникът 



д получава 

1 „Екосол България“ АД 92-Ф-651/ 

01.07.2020 год. 

138 000.00 лв. 10 

 

III. Комисията извърши Комплексната оценка (КО) на допуснатият участник, съгласно  

утвърдените критерии за оценка на офертите, както следва“: 

 

Участник 
Срок за 

изпълнение 

Цена за 

изпълнение 

КО = 0,4 х СД + 0,6 х 

ПЦ 

„Екосол България“ 

АД 

10 10 10 точки 

 

IV. Комисията извърши класирането на участника: 

1-во място - участник „Екосол България“ АД, с оферта вх. № 92-Ф-651/ 01.07.2020 

год., с комплексна оценка - 10 точки. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

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

Този протокол е съставен на 09.07.2020 год. 

Председател: ………/П/………… 

  Невин Скендер  

Членове: 

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

 Мюмюн Мюмюн          Мирослав Тилков 
 

 

 


