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ПРОТОКОЛ № 6 
 

за разглеждане на обосновки на предложени единични цени за изпълнение на дейности 

в обхвата на поръчката в процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по 

реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, 

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е 

открита с решение на възложителя № 12 от 12.06.2020 г., вписано заедно с 

обявлението за поръчка в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2020-0005 и 

публикувано заедно с одобрените с него обявление за поръчка и документация на 

интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3154  

 

Днес, 10.12.2020 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на 

третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. 

България № 12, в изпълнение на заповеди № ОП-12/27.07.2020 г. и № ОП-16/19.11.2020 

г. на кмета на община Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

Милена Хаджиева – главен юрисконсулт в дирекция  “ПНО”  в община Смолян 

Членове: 

инж. Васка Караджова – директор на дирекция “СИОС” в община Смолян 

инж. Хамди Моллов- главен експерт в дирекция „ СИОС“ в община Смолян 

Цветана Вълчева - младши експерт в дирекция „СИОС“ в община Смолян 

Искра Шехова– главен експерт в дирекция „ФСДБ“ в община Смолян 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 

72, ал.3, чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 1. 

 

                                                           
1 На основание разпоредбите на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби към 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците във връзка с § 

131, ал.3 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за обществените 

поръчки настоящата обществена поръчка, при спазване на изрично посочените в тези 

норми изключения, се провежда съгласно реда, действащ до 1 ноември 2019 г.. Отчитайки 

отразените в горепосочените разпоредби изключения, при позоваването на разпоредби от 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила до 1 ноември 2019 г.. 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3154
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1. На своето предходно заседание комисията констатира наличието на необичайно 

благоприятни оферти от двама участници – ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" и 

"МИТ И КО" ЕООД, които съдържат предложения, свързани с единични цени, които 

подлежат на оценяване /при избрания от възложителя критерий за възлагане „най-

ниска цена/, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на 

предложените единични цени за изпълнение на съответните дейности на останалите 

участници, комисията изиска от участниците да представят в 5-дневен срок от 

уведомяването подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените 

единични цени за изпълнение на дейности в обхвата на поръчката, както следва: 

1.1. ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" - подробна писмена обосновка за: 

- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Сметосъбиране на твърди битови отпадъци“  в размер на 3,49 лева /словом 

три лева и четиридесет и девет стотинки/ без ДДС. 

- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Уборка“  в размер на 2,00 лева /словом два лева/ без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено чрез куриер на  посочения от участника адрес: - гр. 

София - 1111, район Слатина, кв. ”Гео Милев”, ул. „Николай Коперник”№ 25, където 

пратката е приета и получена от представител на участника, посоченото обстоятелство 

е удостоверено чрез обратна разписка с име и дата на получаване – 04.12.2020 г.   

1.2. "МИТ И КО" ЕООД - подробна писмена обосновка за: 

- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

метене“  в размер на 9,89 лева /словом девет лева и осемдесет и девет стотинки/ 

без ДДС. 

- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

миене“  в размер на 0,28 лева /словом двадесет и осем стотинки/ без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено чрез куриер на  посочените от участника адреси: - 

гр. Пловдив, п.к. 4003, район Северен, ул. „Милеви скали“ № 6, ап. 35 и гр. Пловдив, 

ул. „Горно Броди“ № 17, където пратките са приети и получени от представител на 

участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратна разписка с име и 

дата на получаване – 04.12.2020 г.   

В законоустановения срок от 5 /словом: пет/ календарни дни съгласно разпоредбата на 

чл.72, ал.1 от ЗОП в деловодството на Община Смолян са постъпили писмени 

обосновки за начина на образуване на предложените единични цени за изпълнение на 

дейности в обхвата на поръчката, както следва: 

 

№ Наименование на участника Регистрационен номер и дата на 

получаване на обосновката 

1. ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" ДЛ010250-001 от 08.12.2020 г. 

2. "МИТ И КО" ЕООД ДЛ010251-001 от 09.12.2020 г. 

 

2. В изпълнение на разпоредбата на чл.72, ал.З от ЗОП комисията пристъпи към 

разглеждане на представените обосновки по отношение на тяхната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, както следва: 

2.1. ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 
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 След подробен анализ на обосновката на ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" по 

отношение на предложените - единична цена за изпълнение на дейност 

„Сметосъбиране на твърди битови отпадъци“  и единична цена за изпълнение на 

дейност „Уборка“, комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.72, 

ал.2, т.1-2 от ЗОП, поради което обосновката следва да бъде приета, а участникът 

следва да бъде допуснат до оценка и класиране на офертата по определения критерий 

за възлагане „ най-ниска цена”. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка: 

I. Ресурсна обезпеченост на изпълнението с цялата необходима техника, 

механизация, оборудване и автотранспорт. 

Значителна тежест при формирането на конкурентна цена при предоставяне на услуги в 

сферата на Сметосъбирането и осигуряване на градската хигиена е наличието на 

достатъчен собствен технически и материален ресурс, с който ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА 

СМОЛЯН" ЕООД разполага. 

1. Механизацията за изпълнението на дейностите по сметосъбиране е ключов 

ресурс при предоставянето на комунални услуги. Обединението разполага и ще 

осигури всички необходими за изпълнение на услугите в обхвата на поръчката 

транспортни средства, машини и оборудване. Това обстоятелство ни дава сигурност и 

ни гарантира, че в процеса на изпълнение няма да възникнат проблеми, свързани с 

недостиг на техника и аварийни престои от повреда, което би довело до допълнителни 

разходи. При подготовката на офертата e подсигурено достатъчно техническо 

оборудване, което ще бъде на разположение в материално- техническа база „Тикале", с. 

Тикале в пълна готовност и техническа изправност. Осигурен е и мобилен авариен екип 

за отстраняване на повреди на място и техническо обслужване, както на транспортните 

средства, така и на съдовете за събиране на отпадъци при необходимост. 

2. Снабдяването на механизацията с гориво ще се осъществява на място, със 

собствени нафтовози, което допълнително гарантира независимост и икономически 

ефект. 

3. Обезпечаването на необходимите съдове за изпълнение на дейностите по 

Сметосъбиране 

Цялата декларирана техника и оборудване са технически изправни и на разположение 

за изпълнение на договора. 

II. Организация и оборудване за текуща поддръжка и ремонт на съдовете за 

събиране на твърди битови отпадъци и удължаване на експлоатационния им срок. 

В образуването на единичната цена по сметосъбиране основен фактор според 

Участника е стойността на съдовете, които съгласно изискванията на Възложителя, 

трябва да бъдат доставени и в случай на повреда подменени/ заменени. 

При изпълнението на дейностите обект на настоящата обществена поръчка ДЗЗД 

„ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" разполага с технически и материален ресурс да обезпечи 

както ефективното и щадящо обслужване на съдовете за събиране на твърди битови 

отпадъци, така и тяхната текуща поддръжка и ремонт, с което да удължи 

експлоатаионния им период и същевременно да позволи намаляване на общите разходи 

по изпълнение на дейността. 
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1. При планиране изпълнението на дейността ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 

планира да достави висококачествени съдове за събиране на твърди битови отпадъци, 

изработени от метал и произведени от „МЕВА"- Чехия, като утвърден европейски 

производител. „БАКС 99" АД като участник в обединението има дългогодишен опит в 

експлоатацията и поддръжката на такива съдове, потвърждаващи тяхната 

дълготрайност и качества. 

2. „БАКС 99" АД разполага с изградена и утвърдена във времето технология за 

превантивно третиране и текуща поддръжка и ремонт на тези съдове, с което свежда до 

минимум необходимостта от цялостна подмяна в случай на повреда, намалява бройката 

повредени съдове в следствие на експлоатация, както и общата амортизация на 

съдовете. 

3. Механизацията, която ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" планира да използва е 

оборудвана със специална система за щадящо и безопасно обслужване на съдовете за 

събиране на твърди битови отпадъци. Тази система допринася, както за безопасността 

на операторите на оборудването, така и предотвратява евентуална механична повреда 

на обслужваните съдове от подемното устройство. 

4. При изпълнение на дейността ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" ще приложи 

система за текущ мониторинг, превенция и поддръжка на използваните съдове за 

събиране на твърди битови отпадъци. 

По този начин Обединението ще гарантира, както стриктното спазване на заложените в 

Проекто-договора и Техническото задание изискване към изпълнение на дейностите по 

събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци, така и ще осигури максимално 

ефективно използване на необходимите ресурси. 

Съгласно изложените по-горе обстоятелства, се доказва целесъобразността на 

избраните технически решения при изпълнението на дейност «Сметосъбиране на 

твърди битови отпадъци», което е основно предимство за ниски производствени 

разходи. 

III. Организация изпълнението на дейностите по осигуряване на уличната 

хигиена в т.ч. дейност „Уборка" 

При планирането и ценообразуването на дейностите свързани пряко с осигуряването на 

уличната хигиена, Участникът ги разглежда като комплекс от услуги, чието изпълнение 

може да бъде съвместявано с оглед ефективното ангажиране на предвидения човешки 

ресурс. По този начин например при съвместяването на дейностите „Поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване чрез метене" и „Уборка" на база 

целия период на изпълнение на Договора може да бъде постигнато оптимизиране на 

разходите за труд пряко относими към съответната дейност. От друга страна това ще 

доведе и до подобряване на резултата от изпълнението на дейностите, а именно по- 

чиста градска среда.  

IV. Ресурсна обезпеченост с квалифициран ръководен и изпълнителски състав 

За изпълнението на поръчката, ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" разполага с 

достатъчен брой квалифициран ръководен и изпълнителски персонал с 

необходимия опит в изпълнението на дейности по събиране и транспортиране на 

битови отпадъци, както и дейности по осигуряване на градската хигиена, което 

гарантира отлична организация. 
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V. Контрол на изпълнението и опит 

1. Система за контрол на качеството 

Отбелязано е, че партньорите в ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" притежават 

Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001, което 

гарантира и осигурява: 

 откриването и предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най- 

рано и своевременното им отстраняване; 

 редовната проверка, и непрекъснатото подобряване на ефективността на 

процесите; 

 повишаване удовлетвореността на клиентите, с което се гарантира успеха на 

дружеството. 

Системата за управление на качеството обхваща търговската, производствената и 

контролната дейности, всичките организационни единици, всичките служители и 

всичките видове продукти и дейности. 

Постоянния контрол на качеството на изпълняваните услуги, води до намаляване на 

разходите за ремонти и поддръжка на използваните технически средства и 

механизация. 

2. Опит при изпълнение на подобни обекти 

Доказателства за добрите практики на Участниците в обединението са предоставените 

сходни или идентични услуги, както следва: 

По договор със Столична община с peг. индекс РД-55-266/08.04.2009 г. с предмет: 

„Събиране и транспортиране на БО, подмяна и поддръжка на съдове за БО, лятно и 

зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на 

Столична община, район „Слатина"" изпълнени количества от съответните дейности: 

„Събиране и транспортиране на БО от точки за събиране (обществени сгради, 

търговски обекти, жилищни сгради, фамилни къщи и вилни зони)"- 15019,70 т. 

„Уборка на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и др. места 

за обществено ползване"- 32,50 дка. 

По договор със Столична община с peг. индекс РД-55-583/10.11.2010 г. с предмет: 

„Събиране и транспортиране на БО, подмяна и поддръжка на съдове за БО, лятно и 

зимно почистване на улици и други места за обществено ползване" изпълнени 

количества от съответните дейности: 

 - „Събиране и транспортиране на БО от точки за събиране (обществени сгради, 

търговски обекти, жилищни сгради, фамилни къщи и вилни зони)"- 97830.63 т.; 

-  „Уборка на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и др. места 

за обществено ползване"-1983,40 дка. 

По договор със Столична община с peг. индекс СО-15-РД-55-158/25.03.2015 г. с 

предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици 

и други места за обществено ползване на територията на Столична община" изпълнени 

количества от съответните дейности: 

- „Събиране и транспортиране на БО от точки за събиране"- 92648.20 т. 

- „Уборка на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и др. 

места за обществено ползване"- 1498,20 дка. 

VI. Аргументи относно обективни обстоятелства, съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗОП 
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Всички гореизложени до момента факти и обективни обстоятелства се отнасят към 

следните и потвърждават оригиналността на ценовото предложение и доказват, 

възможността на ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" да изпълни обществената поръчка 

на оферираните единични цени и гарантирайки необходимото качество на 

предоставените услуги. Оригиналността на техническото ни предложение се основава 

на следните обстоятелства: 

Съгласно по горе описаните аргументи, относими към чл. 72, ал. 2, т. 1, 

„икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги или строителния метод", а именно: I. Ресурсна обезпеченост на изпълнението 

с цялата необходима техника, механизация, оборудване и автотранспорт, II. 

Организация и оборудване за текуща поддръжка и ремонт на съдовете за събиране на 

твърди битови отпадъци и удължаване на експлоатационния им срок, III. Организация 

изпълнението на дейностите по осигуряване на уличната хигиена в т.ч. дейност 

„Уборка", VI. Ресурсна обезпеченост с квалифициран ръководен и изпълнителски 

състав и точка V. Контрол на изпълнението и опит. 

В своята дългогодишна практика партньорите в обединението се придържат към 

използването на високо-качествени технически средства и оборудване, което в 

комбинация с отработените във времето и постоянно подобрявани методи на работа и 

превенция позволяват оптимизация на разходите при планирането на дейността и 

свеждането до минимум на евентуални непредвидени разходи в следствие на дефекти 

и/или повреди на съдове за събиране на твърди битови отпадъци и/или транспортни 

средства и механизация. 

При планирането на дейностите по осигуряването на сметосъбирането и 

сметоизвозването, както и поддържането на градската хигиена ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА 

СМОЛЯН" разглежда като комплекс от услуги, чието изпълнение може да се 

съвместява и допълва. От една страна по този начин се усилва ефекта от изпълняваните 

дейности като напр. едновременно изпълнение на дейности по „Уборка" и „Ръчно 

метене", а от друга се осигурява възможност за оптимизиране на необходимия човешки 

ресурс. 

Всички изложени до момента обстоятелства дават възможност да се оптимизират 

цените, което води и до „икономичност" ценовото предложение. 

2. Към Обстоятелство по чл. 72, ал. 2, т. 2, „избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за 

предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството" са отнесени точки: I. Ресурсна обезпеченост на изпълнението с 

цялата необходима техника, механизация и автотранспорт, II. Организация и 

оборудване за текуща поддръжка и ремонт на съдовете за събиране на твърди битови 

отпадъци и удължаване на експлоатационния им срок. и точка, III. Организация 

изпълнението на дейностите по осигуряване на уличната хигиена в т.ч. дейност 

„Уборка" и V. Контрол на изпълнението и опит. 

За изпълнение на дейностите, обект на настоящата обществена поръчка, на 

разположение на Обединението са съвременна механизация и оборудване с висока 

производителност, водещо до увеличаване на производителността и качеството работа, 

което от своя страна води до намаляване на разходите; 
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Използваните методи на работа и планираната организация позволяват ефективно 

използване на вложения ресурс и предотвратяване на непредвидени разходи за подмяна 

на съдове и механизация. 

Обединението разполага с материално-техническа база на територията на Община 

Смолян, с което да обезпечи изпълнението на дейностите. 

На разположение на обединението са квалифицирани специалисти с дългогодишен 

професионален опит при изпълнението на комунални услуги на територията на гъсто 

населени райони с интензивно замърсяване и високи обществени очаквания към нивото 

на предоставяните услуги на територията на Столична Община. Това неминуемо води 

до увеличаване на производителността и качеството работа, което от своя страна води 

до намаляване на разходите; 

Партньорите в Обединението работят предимно с утвърдени доставчици на 

механизация и оборудване (в т.ч. съдове за събиране на твърди битови отпадъци) и 

ползват значителни отстъпки от тях като лоялни и дългогодишни клиенти и надеждни 

партньори и нямат просрочени задължения към тях; 

Партньорите в обединението имат разработени вътрешнофирмени разходни норми в 

предоставянето на комунални услуги, сформирани от дългогодишни практически 

наблюдения и професионалния опит, които ни дават възможност да оптимизираме 

предвидените разходи, така че изпълнението на дейностите да бъде извършено 

качествено, съгласно техническите и нормативни изисквания и на конкурентни цени; 

В структурата на Партньорите в Обединението има въведена Интегрирана система за 

управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд. Това гарантира 

плановото изпълнение на дейностите и свежда до минимум вероятността от настъпване 

на непредвидени разходи. 

Наличието на изключително благоприятни условия за участника се обуславят от 

следните обстоятелства: 

Техническа и ресурсна обезпеченост за изпълнение на поръчката в офертата си, както и 

своя дългогодишен опит в изпълнението на подобни обекти. 

Обединението има на разположение материално-техническа база на територията на 

Община Смолян, където да се обезпечат всички необходими мероприятия по 

профилактика, ремонт и поддръжка на транспортните средства и съдовете за събиране 

на твърд битов отпадък. 

Партньорите в Обединението разполагат с висококвалифицирани специалисти, 

притежаващи необходимата професионална квалификация и опит при изпълнение на 

дейности идентични с тези в обхвата на поръчката. Това е основна предпоставка за 

оптималното използване на планираните човешки и материални ресурси, 

съвместяването на взаимно допълващи се дейности, превенция, текущ ремонт и 

поддръжка на механизацията и съдовете, което от своя страна води до намаляване на 

разходите и повишаване качеството на предоставяните услуги. 

3. Обстоятелство по чл. 72, ал. 2, т. 3, „оригиналност на предложеното от участника 

решение по отношение на строителството, доставките или услугите" 

В представеното Предложение за изпълнение на поръчката в едно със съответните 

приложения са взети в предвид всички изисквания на Възложителя залегнали в 

техническата документация и проекто-договора за качествено и срочно изпълнение на 
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дейностите обект на настоящата обществена поръчка. На базата на дългогодишия опит 

на Партньорите в обединението при изпълнение на дейности идентични с обхвата на 

поръчката е предвидена организация на изпълнение, която позволява постигането на 

желаното качество, като същевременно се оптимизират плановите разходи за 

изпълнение и се ограничава размера на непредвидените такива. 

В Предложението за изпълнение на поръчката са описани подробно технологиите на 

изпълнение на всички предвидени дейности. Те са в съответствие с Техническа 

спецификация на Възложителя и всички други действащи нормативни изисквания и 

стандарти и евронорми. 

Участникът разглежда съвместяването на дейностите „Поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване чрез метене" и „Уборка" на база целия период на 

изпълнение на Договора като възможност да бъде постигнато оптимизиране на 

разходите за труд пряко съотносими към съответната дейност, което да доведе до по- 

конкурентна цена. 

Предложеното техническо решение, касаещо организацията на работа, обезпечаването 

с всички необходими технически и трудови ресурси и не на последно място 

дългогодишния опит, предоставя голямо предимство и сигурност в изпълнението на 

обекта на оферираните единични цени. 

ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" се задължава да спазва всички приложими правила 

и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, 

приложими колективни споразумения и / или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право съгласно Приложение № 10 от ЗОП. 

В заключение е обобщено, че предложените в офертата на ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА 

СМОЛЯН" цени са по-благоприятни с повече от 20 % от средната стойност на 

съответните предложения в останалите оферти, поради наличието на по-горе описаните 

обстоятелства и мотиви. 

От всичко упоменато по-горе потвърждават, че ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 

може да изпълни качествено услугите на предложените в офертата единични цени, като 

с настоящето отново потвърждават намерението си за изпълнение на обекта съгласно 

ценовото си предложение. 

 Мотиви: 

 Така представена, тази информация отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, ал.2 от 

ЗОП. За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи 

обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения 

процес, на предоставяните услуги или на строителния метод, избраните технически 

решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за 

предоставянето на услугите или за изпълнение на строителството, оригиналност на 

предложеното от участника решение по отношение на услугите или за изпълнение на 

строителството, спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, възможността 

участникът да получи държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника 

е да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените 

в нормата обстоятелства. Участникът е изложил твърдения, относими към категорията 

факти, посочени в чл.72, ал.2, т.1-2 от ЗОП. 
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За определяне на единичните цени за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката участникът е отчел всички съществени фактори и основните 

ценообразуващи компоненти, които са важни и следва да бъдат отразени при 

определянето на цената, а именно: - разходите за труд, материали, оборудване и 

транспорт, съгласно определения екип и създадената организация за изпълнение. На 

първо място участникът е пояснил, че значителна тежест при формирането на 

конкурентна цена при предоставяне на услуги в сферата на сметосъбирането и 

осигуряване на градската хигиена е наличието на достатъчен собствен технически и 

материален ресурс, с който участникът разполага. В тази връзка са изтъкнати 

преимущества като наличие на достатъчен брой, включително и резервни  транспортни 

средства, машини и оборудване в базата с. Тикале, в пълна готовност и техническа 

изправност. Осигурен е и мобилен авариен екип за отстраняване на повреди на място и 

техническо обслужване, както на транспортните средства, така и на съдовете за 

събиране на отпадъци при необходимост. Освен тези благоприятни обстоятелства е 

изтъкнато и, че снабдяването на механизацията с гориво ще се осъществява на място, 

със собствени нафтовози, което допълнително гарантира независимост и икономически 

ефект. Отчетено е, че при образуването на единичната цена по сметосъбиране основен 

фактор е стойността на съдовете, които трябва да бъдат доставени и в случай на 

повреда подменени/ заменени.  На база дългогодишен опит в експлоатацията и 

поддръжката на такива съдове, участникът е предвидил да достави висококачествени 

съдове, както и да прилага утвърдена във времето технология за превантивно третиране 

и текуща поддръжка и ремонт на тези съдове, с което да сведе до минимум 

необходимостта от цялостна подмяна в случай на повреда и да намали бройката 

повредени съдове в следствие на експлоатация, както и общата амортизация на 

съдовете. Ще се приложи система за текущ мониторинг, превенция и поддръжка на 

използваните съдове за събиране на твърди битови отпадъци, с оглед осигуряване 

максимално ефективно използване на необходимите ресурси и намаляване на 

производствените разходи. По същия начин участникът е отчел и изложил 

благоприятните обстоятелства, които да доведат до намаляване себестойността и на 

другата дейност, за която е изискана обосновка на единичната цена – „уборка“. При 

ценообразуването на дейностите свързани пряко с осигуряването на уличната хигиена, 

участникът ги разглежда като комплекс от услуги, чието изпълнение може да бъде 

съвместявано с оглед ефективното ангажиране на предвидения човешки ресурс. По 

този начин например при съвместяването на дейностите „Поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване чрез метене" и „Уборка" на база целия период на 

изпълнение на Договора може да бъде постигнато оптимизиране на разходите за труд 

пряко относими към съответната дейност. 

Друго благоприятно обстоятелство, което се изтъква от участника е разполагаемостта с 

достатъчен брой квалифициран ръководен и изпълнителски персонал с необходимия 

опит в изпълнението на дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци, 

както и дейности по осигуряване на градската хигиена, което гарантира отлична 

организация, както и наличието на внедрена система за управление на качеството. 

Системата за управление на качеството обхваща търговската, производствената и 

контролната дейности, всичките организационни единици, всичките служители и 
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всичките видове продукти и дейности. Постоянния контрол на качеството на 

изпълняваните услуги, води до намаляване на разходите за ремонти и поддръжка на 

използваните технически средства и механизация. На следващо място участникът 

изтъква наличие и на други благоприятни условия, обуславящи икономичност при 

изпълнението, като натрупаният опит от организацията на работа при редица 

изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката, на база на който е възможно 

оптимизиране на работата и дейностите на екипа и съответно намаляване на разходите. 

Комисията счита, че обстоятелствата, на които се позовава участникът действително 

биха могли да обусловят икономичност, а материалната обезпеченост и натрупаният 

опит при изпълнение на сходни дейности, обуславят нормалното и безпрепятствено 

изпълнение на поръчката.   

След като е изтъкнал всички благоприятни обстоятелства, водещи до икономичност 

при изпълнение на услугите, участникът е аргументирал и обосновал изводи за наличие 

на обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т.1-3 от ЗОП.  

Като обстоятелства, относими към хипотезата чл. 72, ал. 2, т.1-3 от ЗОП, са отнесени: - 

Разполагаемост със съвременна механизация и оборудване с висока производителност, 

водещи до увеличаване на производителността и качеството на работа, което от своя 

страна води до намаляване на разходите; Използване на методи на работа и планирана 

организация, която позволява ефективно използване на вложения ресурс и 

предотвратяване на непредвидени разходи за подмяна на съдове и механизация; 

Разполагаемост с материално-техническа база на територията на Община Смолян, 

обезпечаваща изпълнението на дейностите, включително всички необходими 

мероприятия по профилактика, ремонт и поддръжка на транспортните средства и 

съдовете за събиране на твърд битов отпадък; Разполагаемост с квалифицирани 

специалисти с дългогодишен професионален опит при изпълнението на комунални 

услуги на територията на гъсто населени райони с интензивно замърсяване и високи 

обществени очаквания към нивото на предоставяните услуги на територията на 

Столична Община, което води до увеличаване на производителността и качеството на 

работа, което от своя страна води до намаляване на разходите; Работа предимно с 

утвърдени доставчици на механизация и оборудване (в т.ч. съдове за събиране на 

твърди битови отпадъци), като се ползват значителни отстъпки от тях като лоялни и 

дългогодишни клиенти и надеждни партньори, които нямат просрочени задължения 

към тях; Наличие на разработени вътрешнофирмени разходни норми в предоставянето 

на комунални услуги, сформирани от дългогодишни практически наблюдения и 

професионалния опит, дават възможност за оптимизиране на предвидените разходи, 

така че изпълнението на дейностите да бъде извършено качествено, съгласно 

техническите и нормативни изисквания и на конкурентни цени; Въведената 

Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия 

на труд, гарантира плановото изпълнение на дейностите и свежда до минимум 

вероятността от настъпване на непредвидени разходи; Съвместяване на дейности в 

обхвата на поръчката, като  „Поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване чрез метене" и „Уборка" на база целия период на изпълнение на Договора, 

като възможност да бъде постигнато оптимизиране на разходите за труд пряко 

съотносими към съответната дейност, което да доведе до по-конкурентна цена. 
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 При анализ и оценка на изложените обстоятелства по отношение на 

икономическите особености на предоставяните услуги, избраните технически решения 

и наличието на благоприятни условия, комисията счита, че участникът е отчел всички 

съществени фактори, които са важни и следва да бъдат отразени при определянето на 

съответните единични цени, като се е съобразил със спецификата на услугите, 

очаквания обем на различните видове услуги в обхвата на поръчката и собствените си 

възможности. Предвижданията са аргументирани и относими към конкретните услуги, 

същите се основават на изходната информация предоставена от възложителя, 

очаквания обем и обхват на дейностите, преценени на база опита и ресурсната 

обезпеченост на участника, така че да покриват всички направления на дейностите, 

предмет на обществената поръчка. Изложени са обективни обстоятелства, 

обосноваващи икономичност при изпълнението, като са представени конкретни 

предвиждания за съответните благоприятни обстоятелства до оптимизиране на кои 

разходи водят.  На база подробното представените предвиждания на участника относно 

обстоятелства, обосноваващи икономичност при изпълнението на дейностите, за 

комисията е видно, че при определянето на цената са отчетени всички благоприятни 

икономически особености на услугата, която ще се предоставя, като същевременно се  

покриват всички аспекти за качествено изпълнение на дейностите, предмет на 

обществената поръчка. 

При формирането на ценовото си предложение, участникът е отчел благоприятните 

фактори, водещи до оптимизация на разходите, като комисията споделя становището, 

че в оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

финансовите измерения на своето предложение, в това число размерите на 

предложените единични цени за изпълнението на различните видове дейности, 

свързани с предоставената услуга, но при всички положения направените 

предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои 

фактори са продиктували оферирането на съответните единични цени, което е 

извършено от участника. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че ценовата оферта на 

участника се основава на предвиждания, които са относими и следва да бъдат 

съблюдавани при определянето на финансовото предложение, въз основа на което 

участника е удостоверил наличието на предложение, което да обезпечава качественото 

изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя за оферираната 

цена.  

 Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на 

някой от членовете си счита, че участникът ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" по 

несъмнен начин доказва реалността и обективността на предложените - единична цена 

за изпълнение на дейност „Сметосъбиране на твърди битови отпадъци“  и единична 

цена за изпълнение на дейност „Уборка“, като направеното планиране дава гаранции 

за качествено изпълнение на услугата. В съответствие с правомощията си и след оценка 

по отношение на пълнота и обективност на представената обосновка относно 

обстоятелствата по чл. 72 ал. 2, т.1-2 от ЗОП, на които се позовава участникът, 

комисията приема писмената обосновка на ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" по 

отношение на предложените - единична цена за изпълнение на дейност 
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„Сметосъбиране на твърди битови отпадъци“  и единична цена за изпълнение на 

дейност „Уборка“, поради наличие на обективни обстоятелства, свързани с 

икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги, 

избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставянето на услугите. 

 

2.2. "МИТ И КО" ЕООД 

 След подробен анализ на обосновката на "МИТ И КО" ЕООД по отношение на 

предложените - единична цена за изпълнение на дейност „Поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване чрез метене“ и единична цена за изпълнение 

на дейност „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

миене“, комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.72, ал.2, т.1-2 от 

ЗОП, поради което обосновката следва да бъде приета, а участникът следва да бъде 

допуснат до оценка и класиране на офертата по определения критерий за възлагане 

„най-ниска цена”. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка: 

На първо място в съответствие с чл.72, ал.2, т.1 от ЗОП икономическите особености на 

предлаганите от „Мит и ко” ЕООД услуги са следните: 

Дейностите по изпълнение на поръчката ще бъдат изпълнявани със собствено 

техническо оборудване и персонал, които напълно обезпечават изпълнението на 

заложените в техническата спецификация дейности, поради което не се налага да се 

извършват разходи за придобиване на материални и/или нематериални активи за 

изпълнението на конкретната поръчка. 

Дружеството работи по изпълнението на множество обществени и частни поръчки, от 

където се трупат големи обеми и количества отпадъци, за чието третиране дружеството 

поддържа необходимия персонал и техника. 

Дружеството е финансово стабилно и обезпечено, няма задължения по кредити, лизинг 

или други заеми, които да доведат до завишаване на предлаганите цени. 

Работата на дружеството по обществени поръчки за сметосъбиране и експлоатация на 

депа за битови отпадъци позволява да се използват отстъпки при закупуването на 

горива. А наличието на необходимите транспортни средства и собствени съдове за 

събиране на отпадъци, както и ниският марж на печалба, позволяват да предложим по- 

ниски цени за дейности по: поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване чрез метене; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

чрез миене. 

На следващо място в съответствие с чл. 72, ал. 2 от ЗОП, „Мит и ко” ЕООД постига 

оригиналност при изпълнението на услугата в следните аспекти: 

Дейности по поддържане на чистота на териториите за обществено ползване чрез 

метене и миене; 

„Мит и ко” ЕООД работи с множество свои клиенти на територията на цялата страна и 

изпълнява за тях дейности по транспортиране и третиране на отпадъци, сметосъбиране, 

уплътняване на неопасни и битови отпадъци на депа за отпадъци, поддържане на 

чистотата на места за обществено ползване, което допринася за постигането на големи 

отстъпки от доставчиците на горива и консумативи за обслужването на техниката. При 
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оптимизиране на курсове и маршрути, изпълнението на дейностите по конкретната 

поръчка, няма да повлияят значително върху разходите на дружеството за горива и 

консумативи на техниката за поддържане на чистота на териториите за обществено 

ползване. 

„Мит и ко“ ЕООД ще изпълнява дейностите по поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в община Смолян със специализирани 

автомобили, което позволява двете дейности да се извършват с една и съща 

механизация и един и същ персонал. 

Съгласно техническата спецификация към документацията за обществената поръчка, 

дейностите по метене и машинно миене се извършват след подадена заявка от 

Възложителя. За да сме в състояние да изпълним тези дейности при подаване на заявка, 

ние ще поддържаме необходимата механизация и персонал. Поради възможността 

такава заявка да не бъде подадена, постоянните разходи по поддръжка на персонал и 

техника за извършване на тези дейности са калкулирани към разходите за извършване 

на дейностите, които се извършват ежемесечно. Получаването на заявка за дейности по 

поддържане на чистота на териториите за обществено ползване чрез метене или миене 

ще доведе до получаване на допълнителен приход, без да се налага да се правят 

разходи за труд и механизация. Това ни дава възможност да предложим по-добри цени 

за дейностите по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

метене и миене в община Смолян. 

Натрупаният опит на дружеството на пазара на услуги по третиране на отпадъци както 

по обществени поръчки, така и при работата с частни клиенти, спомага за постигане на 

висока икономичност при изпълнение на поръчката и оптимизация на курсовете за 

минимизиране на разходите и изразходваното гориво. Работата ни с частни клиенти на 

територията на цялата страна, в това число и на територията на община Смолян и к.к. 

Пампорово, ще спомогне за повишаване на ефективността и ефикасността на 

използваната техника, като същата бъде използвана и за изпълнение на заявки от тях. 

Наличната техника ще бъде използвана за заявки от частни клиенти само ако не се 

използва за дейности по обществената поръчка към Община Смолян. Наличието на 

собствена техника, отстъпките, които ползваме за горива, консумативи и резервни 

части, възможността да използваме техниката и за други дейности, както и ниският 

марж на печалба ни позволяват да предложим по-добри цени за дейностите по 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез метене и миене в 

община Смолян. 

С оглед на гореизложеното и предвид изискванията на чл. 72 от ЗОП, смятаме, че са на 

лице обективни обстоятелства доказващи хипотезите по ал.2 

Приложение: 

1. Анализ на цена за дейности по поддържане на чистота на териториите за 

обществено ползване чрез метене за 1 дка; 

2. Анализ на цена за дейности по поддържане на чистота на териториите за 

обществено ползване чрез миене за 1 кв.м.; 

 

Мотиви: 
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 Така представена, тази информация отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, 

ал.2 от ЗОП. За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи 

обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения 

процес, на предоставяните услуги или на строителния метод, избраните технически 

решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за 

предоставянето на услугите или за изпълнение на строителството, оригиналност на 

предложеното от участника решение по отношение на услугите или за изпълнение на 

строителството, спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, възможността 

участникът да получи държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника 

е да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените 

в нормата обстоятелства. Това задължение участникът е изпълнил, тъй като 

твърденията му, изложени в обосновката, са относими към категорията факти, 

посочени в чл.72, ал.2, т.1-2 от ЗОП.  

За определяне на цената за изпълнение на поръчката участникът е отчел всички 

съществени фактори и основните ценообразуващи компоненти, които са важни и 

следва да бъдат отразени при определянето на цената, а именно: - разходите за труд, 

материали, оборудване и транспорт, съгласно определения екип за изпълнение и 

създадената организация за изпълнение.  

На първо място участникът е пояснил, че дейностите по изпълнение на поръчката ще 

бъдат изпълнявани със собствено техническо оборудване и персонал, които напълно 

обезпечават изпълнението на заложените в техническата спецификация дейности, 

поради което не се налага да се извършват разходи за придобиване на материални и/или 

нематериални активи за изпълнението на конкретната поръчка. Дружеството поддържа 

необходимия персонал и техника, то е финансово стабилно и обезпечено, няма 

задължения по кредити, лизинг или други заеми, които да доведат до завишаване на 

предлаганите цени. Освен тези преимущества е изтъкнато още, че дружеството ползва 

отстъпки при закупуването на горива, разполага с необходимите транспортни средства 

и собствени съдове за събиране на отпадъци, както и ниският марж на печалба, които 

обстоятелства му позволяват да предложи по-ниски единични цени, включително за 

дейностите, за които е изискана обосновка – Дейности по поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване чрез метене и дейности по поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване чрез миене. 

Конкретно за тези дейности, участникът е отчел като благоприятни, фактори 

постигането на големи отстъпки от доставчиците на горива и консумативи за 

обслужването на техниката, предвид опита и изпълнението на сходни договори на 

територията на цялата страна, като при оптимизиране на курсове и маршрути, 

изпълнението на дейностите по конкретната поръчка, няма да повлияят значително 

върху разходите на дружеството за горива и консумативи на техниката за поддържане 

на чистота на териториите за обществено ползване. Предвидено е също дейностите по 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян да 

се изпълняват със специализирани автомобили, което позволява двете дейности да се 

извършват с една и съща механизация и един и същ персонал, които ще се поддържат 

налични, а постоянните разходи по поддръжка на персонал и техника за извършване на 

тези дейности са калкулирани към разходите за извършване на дейностите, които се 

извършват ежемесечно. Получаването на заявка за дейности по поддържане на чистота 
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на териториите за обществено ползване чрез метене или миене ще доведе до 

получаване на допълнителен приход, без да се налага да се правят разходи за труд и 

механизация, което дава възможност да се предложат по-добри цени за тези дейности. 

На следващо място участникът изтъква наличие и на други благоприятни условия, 

обуславящи икономичност при изпълнението, като натрупаният опит от организацията 

на работа при изпълнението на услуги, сходни с предмета на поръчката, на база на 

който е възможно оптимизиране на работата и дейностите на екипа и съответно 

намаляване на разходите. Дружеството изпълнява обществени поръчки и предоставя 

сходни услуги на частни клиенти, което спомага за постигане на висока икономичност 

при изпълнение на поръчката и оптимизация на курсовете за минимизиране на 

разходите и изразходваното гориво. Работата с частни клиенти на територията на 

цялата страна, в това число и на територията на община Смолян и к.к. Пампорово, ще 

спомогне за повишаване на ефективността и ефикасността на използваната техника, 

като същата бъде използвана и за изпълнение на заявки от тях, като предимство при 

заявките ще се даде на дейностите по настоящата поръчка. Наличието на собствена 

техника, отстъпките, които ползва за горива, консумативи и резервни части, 

възможността да използва техниката и за други дейности, както и ниският марж на 

печалба, позволяват на участника да предложи по-добри цени за дейностите по 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез метене и миене в 

община Смолян. 

Комисията счита, че обстоятелствата, на които се позовава участникът действително 

биха могли да обусловят икономичност, а материалната обезпеченост и натрупаният 

опит при изпълнение на сходни дейности, обуславят нормалното и безпрепятствено 

изпълнение на поръчката.   

Следва да отбележим, че представената обосновка не се свежда единствено до 

изброяване на благоприятните за участника условия при предоставянето на услугата, в 

същата е налице представяне на конкретни предвиждания относно предложеното 

ценообразуване. Участникът в табличен вид е представил анализ на единичните цени, 

за които е изискана обосновка, при което е представен начина на ценообразуване на 

съответната дейност, съответните ценообразуващи елементи са представени с числово 

изражение, както следва: - За дейностите по поддържане на чистота на териториите за 

обществено ползване чрез метене за 1 дка, са калкулирани разходи за материали /вкл. 

метли, гребла, чували/, механизация и труд /вкл. шофьор и неквалиф. персонал/. За 

всеки вид разход е посочена разходна норма, цена, коефициент и стойност, 

калкулирани са и допълнителните разходи с посочване на съответния процент и 

стойност за материали, механизация, труд и допълнителни разходи; За дейностите по 

поддържане на чистота на териториите за обществено ползване чрез миене за 1 кв.м., са 

калкулирани разходи за материали /вкл. гориво, смазочни, гуми/, механизация и труд 

/вкл. шофьор и неквалиф. персонал/. За всеки вид разход е посочена разходна норма, 

цена, коефициент и стойност, калкулирани са и допълнителните разходи с посочване на 

съответния процент и стойност за материали, механизация, труд и допълнителни 

разходи. 

При анализ и оценка на изложените обстоятелства по отношение на икономическите 

особености на предоставяните услуги, избраните технически решения и наличието на 
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благоприятни условия, комисията счита, че участникът е отчел всички съществени 

фактори, които са важни и следва да бъдат отразени при определянето на съответните 

единични цени, като се е съобразил със спецификата на услугите, очаквания обем на 

различните видове услуги в обхвата на поръчката и собствените си възможности. 

Предвижданията са аргументирани и относими към конкретните услуги, същите се 

основават на изходната информация предоставена от възложителя, очаквания обем и 

обхват на дейностите, преценени на база опита и ресурсната обезпеченост на 

участника, така че да покриват всички направления на дейностите, предмет на 

обществената поръчка. Изложени са обективни обстоятелства, обосноваващи 

икономичност при изпълнението, като са представени конкретни предвиждания за 

съответните благоприятни обстоятелства до оптимизиране на кои разходи водят.   

На база подробното представените предвиждания на участника относно обстоятелства, 

обосноваващи икономичност при изпълнението на дейностите, за комисията е видно, 

че при определянето на цената са отчетени всички благоприятни икономически 

особености на услугата, която ще се предоставя, като същевременно се  покриват 

всички аспекти за качествено изпълнение на дейностите, предмет на обществената 

поръчка. 

При формирането на ценовото си предложение, участникът е отчел благоприятните 

фактори, водещи до оптимизация на разходите, като комисията споделя становището, 

че в оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

финансовите измерения на своето предложение, в това число размерите на 

предложените единични цени за изпълнението на различните видове дейности, 

свързани с предоставената услуга, но при всички положения направените 

предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои 

фактори са продиктували оферирането на съответните единични цени, което е 

извършено от участника. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че ценовата оферта на 

участника се основава на предвиждания, които са относими и следва да бъдат 

съблюдавани при определянето на финансовото предложение, въз основа на което 

участника е удостоверил наличието на предложение, което да обезпечава качественото 

изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя за оферираната 

цена.  

 Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на 

някой от членовете си счита, че участникът "МИТ И КО" ЕООД по несъмнен начин 

доказва реалността и обективността на предложените - единична цена за изпълнение на 

дейност „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

метене“ и единична цена за изпълнение на дейност „Поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване чрез миене“, като направеното планиране дава 

гаранции за качествено изпълнение на услугата. В съответствие с правомощията си и 

след оценка по отношение на пълнота и обективност на представената обосновка 

относно обстоятелствата по чл. 72 ал. 2, т. 1-2 от ЗОП, на които се позовава участникът, 

комисията приема писмената обосновка на "МИТ И КО" ЕООД по отношение на 

предложените - единична цена за изпълнение на дейност „Поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване чрез метене“ и единична цена за изпълнение 
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на дейност „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

миене“, поради наличие на обективни обстоятелства, свързани с икономическите 

особености на производствения процес, на предоставяните услуги, избраните 

технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за участника 

за предоставянето на услугите. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 
 

I. На основание чл. 72, ал. 3, изречение първо, във връзка с ал. 2, т. 1- 2 от ЗОП, приема 

писмените обосновки на:  

- ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН"  

- "МИТ И КО" ЕООД, 
като на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП допуска същите до оценка и класиране 

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по определения 

критерий за възлагане „най-ниска цена“ 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 10.12.2020 г. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Милена Хаджиева (положен подпис) 

 

 

 

Членове: 

инж. Васка Караджова (положен подпис) 

инж. Хамди Моллов (положен подпис) 

Цветана Вълчева (положен подпис) 

Искра Шехова (положен подпис) 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, като 

същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 


