
 

 

 

ПРОТОКОЛ 2 

 

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: 02042-2019-0001 от 02.05.2019г.  

 

 

На 23.04.2020г. в изпълнение на Заповед № 40/21.04.2020год на Управителя на 

„ЧИСТОТА“ЕООД комисия в състав 

 

Председател: 

 Адв.Ирина Камбурова- на длъжност юрист 

 

Членове: 

  1. Ганчо Ганев - на длъжност технически ръководител  

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

 

продължи работата си по отваряне на постъпилите запечатани непрозрачни пликове 

„Предлагани ценови параметри“, оповестяване на тяхното съдържание, както и да направи 

окончателна оценка и класиране на офертите . 

 

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

упълномощени техни представители. 

Председателят на комисията оповести още веднъж допуснатите оферти 

 

Заседанието продължи с оповестяване на ценовите предложения на участниците 

съобразно реда на подаване на офертите в деловодството на Възложителя.  

 

1.  Участник  №1 "ЕЛТЪР" ЕООД предлага следната цена за изпълнение на 

поръчката за обособена позиция 1: 40лв. без вкл. ДДС  

2. Участник №2 „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД предлага следната цена за 

изпълнение на поръчката за обособена позиция 2: 40лв. без вкл. ДДС; 

 

С оповестяване на ценовите оферти приключи публичното заседание на комисията. 



 

След приключване на публичната част, комисията продължи своята работа в закрито 

заседание. 

С оглед на обстоятелството, че за участие за всяка една от обособените позиции е 

постъпила и респективно допусната една оферта, които отговарят на поставените от 

Възложителя изисквания : 

 

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обществената поръчка с 

предмет „Наемане на техника с оператор за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД, гр.Бургас по 

две обособени позиции“ 

 

Както следва за обособена позиция 1: участникът „ЕЛТЪР“ЕООД 

За обособена позиция 2: участникът „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ООД 

 
Работата на комисията приключи в 13:00 ч. на 30.04.2020г. 

 
КОМИСИЯ: 

Подпис: 

 

Председател:   

 

Ирина Камбурова ................................................................................ 

 

Членове: 

 

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

   

   

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

             

   
 
 

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


