
 

         Получил и утвърдил: 

/П*/ 

 

ЕМИЛ ИЛИЕВ 

Кмет на община Струмяни 

Дата 22.12.2017г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

Днес 22.12.2017г. в 09:00 часа в сградата на ОбА Струмяни, /залата на ОбС 

Струмяни/ се проведе заседание на комисията за разглеждането и оценката на 

оферти подадени във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка от 

ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на един брой употребявана  техника – 

самосвал за нуждите на община Струмяни”, назначена със Заповед № З-

463/19.12.2017г. на Кмета на община Струмяни. 

 

Комисията в състав: 

Председател :  1. Анна Бистричка – юрист в община Струмяни; 

Членове: 

2. Иван Секулов – секретар на община Струмяни; 

3. Василка Илиева Панкова - ст.експерт към дирекция „ ОССИД” на 

община Струмяни; 

Се събра със задача да разгледа, отвори и оцени получените оферти за 

посочената по-горе обществена поръчка. 

Всички членове на комисията присъстваха на заседанието. 

 

В изпълнение на изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП в профила на купувача 

е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения на участниците в процедурата за посочената по-горе обществена 

поръчка. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, 

както и такива на средствата за масово осведомяване.  

Комисията пристъпи към отваряне на запечатания плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, както следва: 

Участникът: Пламен Симеонов Първанов ЕИК е предложил цена – 

10 416.67 лева без ДДС /десет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и 

шестдесет и седем стотинки/.  

Предложената цена от участника не надвишава посочената в документацията 

прогнозна стойност. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 

оферта” въз основа на критерия – най-ниска цена 

Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за 

които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на 

критерийте за подбор. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не 

отговаря на изискванията на възложителя не се отваря. 



Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП 

и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-

ниска цена. 

На първо място се класира участникът, предложил най ниска цена. Останалите 

оферти заемат места в класирането по низходящ ред. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класирането на първо място оферти, ако критерият за възлагане е най-ниска цена и 

тази цена се предлага в две или повече оферти. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага 

чл.58 от ППЗОП.  

 

 Комисията класира участниците, както следва: 

- На първо място участникът Пламен Симеонов Първанов с ценово 

предложение – 10 416.67 лева /десет хиляди четиристотин и шестнадесет лева 

и шестдесет и седем стотинки/ 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на един брой 

употребявана  техника – самосвал за нуждите на община Струмяни” с 

класирания на първо място участник Пламен Симеонов Първанов. 

 

 

Работата на комисията приключи в 10: 00 часа на 22.12.2017г.  

 

 

 

 

 Анна Бистричка – Председател /П*/ 

1. Иван Секулов – Секретар на община Струмяни /П*/ 

2. Василка Панкова – Ст. Експ. В ОССИД /П*/ 

 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

 


