
УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

Васил Едрев 

Кмет на Община Айтос  

 

Дата:29.09.2020г. 

 

ПРОТОКОЛ  

(съгласно чл. 181, ал. 4 от ЗОП) 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-08-480 от 02.07.2020 г. на Васил 

Едрев – Кмет на община Айтос за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите 

за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“, с предмет: „Осъществяване 

на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община 

Айтос и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства”, открита с Решение № 

ОП-20-16 от 11.06.2020 г. на Кмета на община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-

2020-0007, в състав: 

 

Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт 

Членове:  

1. инж. Рачо Рачев - старши експерт в „ОМП“; 

2. Нина Петкова – началник отдел „Общинска собственост“. 

Резервен член: Мюмюн Мюмюн – Началник отдел „ПНООП“  

 

I. Участници в процедурата 

 

До 17:00 часа на 01.07.2020 год.  са постъпили 2 броя оферти за участие в „публичното 

състезание“, а именно: 

  

№ по 

ред 

вх. №, дата, час Участник 

1. 92-Ф-648/ 01.07.2020 год., 11:45 ч. „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД 

2. 92-Ф-652/ 01.07.2020 год., 14:08 ч. „АБ Солюшън Секюрити“ ООД 

 

  

II. Предложение за отстраняване  на участници заедно със съответните мотиви: 

 

1. Участник № 1 „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-648/ 

01.07.2020 год. 

Мотиви за отстраняване:  

Правно основание: чл. 107, т. 5 от ЗОП 

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която НЕ отговаря на на 

условията за представяне, а именно: 

В Протокол № 1 Комисията е констатирала, че представеният еЕЕДОП, не е подписан с 

квалифициран електронен подпис, каквото е изискването на чл. 67 ал. 4 от ЗОП и тези на 

възложителя посочени в т. 9.2. от Раздел 3. Ред и условия за провеждане - Електронен Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя.  



Въпреки предоставената му правна възможност участникът не е отстранил 

несъответствието в офертата си и отново е представил еЕЕДОП с липсващ квалифициран 

електронен подпис. Т.е. за комисията липсва валидно подписано изявление от участника за 

декларираната от него липса на основания за отстраняване и за съответствието му с критерии 

за подбор.  

Предвид горе изложеното Комисията счита, че участникът „Аркус – Сигурност 

Бургас“ ООД е представил оферта с вх. № 92-Ф-648/ 01.07.2020 год., която не отговаря на 

условията за представяне. 

  

 На откритото заседание на 17.09.2020 г., поради обективна невъзможност да присъства 

инж. Рачо Рачев – редовен член на комисията, същия се замества от определения съгласно 

Заповед № РД-08-480 от 02.07.2020 г.  на Кмета на община Айтос, резервен член Мюмюн 

Мюмюн – Началник отдел „ПНООП“.  Поради настъпилата смяна на член на комисията, 

същият подписа на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, декларация за липса на обстоятелствата 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след узнаване на участниците. 

 

III. Комисията извърши следното класиране: 

 

Първо място: Участник № 2 „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-

652/ 01.07.2020 год., с комплексна оценка 100 точки. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи договор 

за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ 

на обекти и имущество, собственост на Община Айтос и второстепенните й 

разпоредители с бюджетни средства”, с класирания на 1- во място, участник - „АБ 

Солюшън Секюрити“ ООД. 
 

       Настоящият протокол е съставен на 28.09.2020 г. в един оригинален екземпляр и 

заедно с всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за 

утвърждаване, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП. 

     

      Неразделна част от настоящия протокол, представляват Протокол  № 1 от 09.07.2020 г., 

Протокол № 2 от 10.09.2020 год. и Протокол № 3 от 25.09.2020 г.  

           

 

Председател: ………/П/………… 

Невин Скендер 

Членове: 

1. ………/П/…………    2. ………/П/………… 

        инж. Рачо Рачев           Нина Петкова 

 

3. ………/П/………… 

     Мюмюн Мюмюн 

 

Настоящият протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП, заедно с протоколите от работата на комисията 

и цялата документация за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на 

29.09.2020 г. 

 

Предал:………/П/…………- Председател на комисията 

 

Приел: ………/П/………… - Възложител  

      Васил Едрев  

Кмет на Община Айтос 


