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П Р О Т О К О Л № 3 

по чл. 57, ал. 3 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

 На 23 май 2017г. от 9.30 ч. се проведе заседание на комисията по провеждане на 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Сметосъбиране и 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от урбанизираните територии на с. 

Борово, с. Баничан, с. Господинци, с. Буково, с. Лъжница, с. Корница и с. Брезница, община 

Гоце Делчев”открита с решение № 121/22.02.2017г., изменена с Решение №12-00-39 от 

06,03,2017г., идентификационен номер ГД/2017/ОП/У3, уникален номер от регистъра на АОП 

00098-2017-0002. 

Председател: 

Мариана Устаилиева – секретар на община Гоце Делчев 

Членове: 

1 Марина Герова – гл.експерт „Обществени поръчки и проекти” в община Гоце Делчев; 

2. Константин Смилев – директор на Общинско предприятие „Чистота” 

 Присъстват всички членове на комисията. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите, които 

отговарят на изискванията на възложителя. Разглеждане на ценовите предложения от 

офертите, които отговарят на изискванията на възложителя; 

2. Класиране на участниците по критерий за възлагане „най-ниска цена“ . 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията e обявила датата, часа и мястото на 

отваряне на ценовите предложения датата, часа и мястото на отварянето чрез съобщение в 

профила на купувача, публикувано на 18.05.2017г. 

 В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на заседанието присъстваха: 

Милко Добрев Такучев – представител на „АСТОН СЕРВИЗ” ООД и Ламбрьо Иванов Донков 

- представител на ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – ЕКОГРУПТРАНС” На заседанието не присъстваха 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

По точка 1 от дневния ред: 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения от офертите, които 

отговарят на изискванията на възложителя и ги оповести публично, а именно: 

1. Участник № 1 ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – ЕКОГРУПТРАНС”: 

Цена за закупуване на еднофамилни кофи - 31 лева без ДДС и Крайна цена за един 

тон отпадък в размер на 39,90 лева без ДДС. 

2. Участник № 2 „АСТОН СЕРВИЗ” ООД: 

Цена за закупуване на еднофамилни кофи - 43 лева без ДДС и Крайна цена за един 

тон отпадък в размер на 38,81 лева без ДДС. 

 С извършване на горните действия, в 09.45 ч., на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

приключи публичната част от заседанието на комисията.  

 

По точка 2 от дневния ред: 

 

Комисията констатира, че Ценовите предложения на участниците отговарят на 

изискванията на възложителя. 

Комисията единодушно прие: 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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РЕШЕНИЕ №3 

Класира участниците по критерия „най-ниска цена“ съгласно условията, 

определени от възложителя: 

1. На първо място Участник № 2 „АСТОН СЕРВИЗ” ООД с крайна цена за един тон 

отпадък в размер на 38.81 лв. без ДДС. 

2. На второ място  Участник № 1 ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – ЕКОГРУПТРАНС” с крайна 

цена за един тон отпадък в размер на 39.90 лв. без ДДС. 

 

Въз основа на класирането на участниците, Комисията предлага на Възложителя да 

бъде определен за изпълнител на обществената поръчка Участник № 2 „АСТОН СЕРВИЗ” 

ООД с предложена Крайна цена за един тон отпадък в размер на 38,81 лева без ДДС 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и подписа на 

23.05.2017г. 

 

Неразделна част от протокола е Приложения №1. 

 

Председател: 

 /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)   

Мариана Устаилиева - секретар на община Гоце Делчев  

  

Членове:  

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  

1. Марина Герова – гл.експерт „Обществени поръчки и проекти” в община Гоце Делчев  

  

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)           

2.Костантин Смилев – директор на Общинско предприятие „Чистота” 
 


