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         ПРОТОКОЛ № 1 

На Комисия за получаване, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие 

в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 

двадесет и пета от ЗОП с предмет: „Наемане на техника с оператор за нуждите на 

„ЧИСТОТА“ЕООД, гр.Бургас по две обособени позиции“  

Комисията е назначена на основание чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки 

със заповед № 40/21.04.2020год. на Управителя на „Чистота“ЕООД за провеждане на 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и пета 

от ЗОП с предмет: „Наемане на техника с оператор за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД, 

гр.Бургас по две обособени позиции“ 

 

Протоколът е съставен в изпълнение на чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки във връзка с публично състезание за възлагане на обществената 

поръчка с уникален номер в регистъра на АОП: 02042-2020-0001 от 27.03.2019г.  

 

 

Председател: 

 Адв.Ирина Камбурова- юрист  

Членове: 

  1. Ганчо Ганев - на длъжност технически ръководител 

 2. Стоянка Димитрова-Нгуен - на длъжност заместник главен счетоводител 

проведе публично заседание за отваряне на постъпилите запечатани непрозрачни 

опаковки и оповестяване на тяхното съдържание по реда на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. 

 

Председателят на Комисията запозна всички присъстващи със заповед № 40 от 

21.04.2020г. след което зачете входящия регистър с имената на участниците подали 

оферти. 

До крайния срок за подаване на оферти, 17:00 часа на 20/04/2020г., в 

деловодството на ЧИСТОТА ЕООД  са постъпили  2 (две) оферти, както следва: 
 

 

 

 

Участник № 1 

Име на участника: "ЕЛТЪР" ЕООД 

Входящ номер на офертата: 69-2 

Дата  на подаване на офертата: 16.04.2020 г. 

Час на подаване на офертата:  10:58 ч. 

 

Обособена позиция : 1  

 

Участник № 2 

Име на участника: "ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

Входящ номер на офертата: 69-3 

Дата  на подаване на офертата: 16.04.2020 г. 

Час на подаване на офертата:  13:58 ч. 

 

Обособена позиция : 2 

 

           В изпълнение на чл.51, ал.8 от ППЗОП всички членове на комисията представиха 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739393134
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декларации относно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.  

В обявеният ден, час и място на отваряне на офертите не присъстваха  участници 

 

          В изпълнение на чл.54, ал.3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на 

запечатаната непрозрачна опаковка, оповестяване на съдържание и проверка за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри“. 

 

1.Комисията констатира, че подадената от  Участник №1 - „ЕЛТЪР“ЕООД  

оферта е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с посочени върху нея данни в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

В съответствие с изискванията на чл.47, ал.3 от ППЗОП в офертата на Участник 

№1 комисията установи наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани 

ценови параметри“, документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП и опис на 

представените документи. Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на постъпилата оферта.  

 

2.Комисията констатира, че подадената от  Участник №2 - „ЛАЙТИНГ 

ИНЖЕНЕРИНГС“ООД  оферта е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с 

посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя. 

В съответствие с изискванията на чл.47, ал.3 от ППЗОП в офертата на Участник 

№2 комисията установи наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани 

ценови параметри“, документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП и опис на 

представените документи. Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на постъпилата оферта.  

След извършване на действията регламентирани в чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП, 

приключи публичната част от заседанието на комисията. 

На закрито заседание, председателя на комисията обсъди с членовете 

възможността за провеждане на следващи заседания и оформи график за работа на 

основание чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП, след което комисията пристъпи към разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 След извършената проверка, комисията направи следните констатации, относно 

съответствието на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията на 

Възложителя касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор: 

1. Представения от „Участник №1 „ЕЛТЪР“ЕООД  Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), е попълнен коректно. 

         

          Представени са всички изискуеми декларации, попълни съгласно приложените 

образци и изискванията на Възложителя.  

 

 Комисията приема,че Участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията 

към личното състояние, поставени от Възложителя и допуска Участника до разглеждане 

на Техническото му предложение. 

 

2. Представения от „Участник №2 „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ООД Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), е попълнен коректно. 

         

     Представени са всички изискуеми декларации, попълни съгласно приложените 

образци и изискванията на Възложителя.  
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 Комисията приема,че Участникът отговаря на критериите за подбор и 

изискванията към личното състояние, поставени от Възложителя и допуска Участника до 

разглеждане на Техническото му предложение. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ и МОТИВИ НА КОМИСИЯТА В РЕЗУЛТАТ ОТ 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА: 

 

ОТНОСНО НАЛИЧНОСТ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

 

Относно участник №1 „ЕЛТЪР“ЕООД 

В опаковката  на участника по отношение на техническото предложение са приложени: 

Технически предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията 

на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ . 

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по 

отношения на техническото предложение. 

 

Участникът е представил Техническо Предложение за изпълнение на поръчката по 

Образец, съгласно Документацията, предоставена от Възложителя. 

 

Относно участник №2 „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ООД 

В опаковката  на участника по отношение на техническото предложение са приложени: 

Технически предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията 

на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ . 

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по 

отношения на техническото предложение. 

 

Участникът е представил Техническо Предложение за изпълнение на поръчката по 

Образец, съгласно Документацията, предоставена от Възложителя. 

 

 

 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА КОМИСИЯТА 

ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 

 

След като извърши проверка на техническите предложения на 

участниците, комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените 

условия на възложителя предвид което реши:  Допуска  

1. участник №1 „ЕЛТЪР“ЕООД; 

2. участник №2 „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ООД; 

до последващо разглеждане и оценяване на офертата. 
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В съответствие с разпоредбите на чл. 57 от ППЗОП комисията реши да отвори  

ценовите предложения на допуснатите участници /плик “Предлагани ценови 

параметри“/ на 24.04.2020г. от 09:00 часа, за което ще обяви чрез съобщение в профила 

на купувача датата, часа и мястото на отварянето. 

Комисията приключи своята работа на 21.04.2020г. в 13:00часа и изготви и подписа 

настоящия протокол.     

 

Подпис: 

 

Председател:   

 

Адв. Ирина Камбурова ............................................................................. 

 

Членове: 

 

      Ганчо Ганев .................................................................................................   

   

         Стоянка Димитрова-Нгуен .........................................................................   
 

 

  Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД. 
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