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О Б Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л  

№ 1 

  В изпълнение на Заповед № З-334/12.12.2018 г. на кмета на Община Струмяни, 

на 12.12.2018 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на общински съвет в 

административната сграда на Община Струмяни, с.Струмяни, област Благоевград, пл. 

„7 – ми Април” № 1, се събра комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 

103, ал. 1 от ЗОП,  на публично заседание за да отвори получените  оферти, постъпили  

във връзка с участие в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет„Зимно 

поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“,  

открита с Решение № ОП-16(1)/06.11.2018г. на Кмета на Община Струмяни, с уникален 

номер на поръчката в РОП с ID: 876919 от 08.11.2018 г. и публикувано обявление в 

РОП с ID: 876927  от 08.11.2018 г., в състав: 

Председател на комисията:  
Анна Бистричка – юрист в община Струмяни; 
 

1. Василка Панкова – ст. експ. в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни; 

2. Димитър Сарадинов – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в 

община Струмяни; 

3. Стоян Стоянов – инспектор в дирекция „СИТАОН“  в община Струмяни; 

4. Петя Милева - Голева – Директор в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община 

Струмяни; 

 

Резервни членове: 

Петя Тасева – зам. кмет по стопанските дейности в община Струмяни; 

 

Заседанието беше открито от председателя на комисията в 11:00 ч. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, нито 

представители на средставата за масово осведомяване. 

В деня на провеждане на публичното заседание, с протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП, председателят на комисията получи подадените в определения срок: 

11.12.2018 г. до 17.00 ч., един брой оферта за участие, както следва: 

1.  „ДГ СТРОЙ“ ООД, с.Микрево, Промишлена зона, община Струмяни, оферта с вх. 

№ 66ф-215/10.12.2018 г., подадена в 11:37 ч. 
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Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, 

ал.8 и ал. 13 от ППЗОП.  

След като членовете на комисията констатираха, че опаковката  с офертата на 

участника в процедурата е непрозрачна и с ненарушена цялост, председателят на 

комисията пристъпи към отварянето и. 

1. Оферта с вх. № 66ф-215/10.12.2018 г., подадена в 11:37 ч. на „ДГ СТРОЙ“ 

ООД, с.Микрево, Промишлена зона, община Струмяни: 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на „ДГ СТРОЙ“ 

ООД и оповести съдържанието й. Комисията констатира наличието на отделен 

запечатан плик „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 

54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията (Петя Милева – Голева, Стоян 

Стоянов и Димитър Сарадинов) подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ от участника. 

С отварянето на подадените оферти за участие и извършване на действията по 

чл. 54, ал. 3 и 4 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията  продължи работата си и 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, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

На заседанието на комисията присъстваха всички членове. 

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, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 

Констатации при извършената проверка: 

 

Участник №1 -  „ДГ СТРОЙ“ ООД, с.Микрево, Промишлена зона, община Струмяни, 

оферта с вх. № 66ф-215/10.12.2018 г., подадена в 11:37 ч. 

 

ЕЕДОП на „ДГ СТРОЙ“ ООД – комисията няма забележки към ЕЕДОП на 

участника. 

 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и 

предлага на Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на техническото 

предложение на допуснатия участник в обществената поръчка и определяне на 

оценките по показатели: 

Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне 

на оценка по всеки показател 
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Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 

оферта”.   

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следните 

критерии за възлагане: оптимално съотношение качество/цена – чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП.  

 Относителна тежест на показателите за оценяване: 

(П1) Предлагана единична цена – 50 %. 

(П2) Срок за изпълнение на всяка заявка на възложителя– 50 %; 

Участникът формира предлаганата единична цена като сбор от следните 

единични цени: 

- Стойност на 24 часово дежурство (П1.1) 

- Стойност на разчистване на пътното платно от сняг, снежни валове и 

снегонавявания за 1 км в двете посоки (П1.2) 

- Стойност на опесъчаване с минерални материали за 1 км в двете посоки 

(П1.3) 

Или П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3 

 

 Определяне на комплексната оценка: комплексната оценка на офертата на всеки 

участник се формира като сбор от показателите: 

 

КО =  П1+  П2 

  

 Методика за определяне на комплексната оценка: 

Показателят предлагана единична цена (П1) се определя по следната формула: 

 

             Най-ниска предложена цена 

П1 =……………………………………. Х 50 

            Съответна цена 

 

 

Където: 

- Най – ниска цена е най-ниската предложена цена от участниците 

- Съответната цена е цената, предложена от оценявания участник 

 

 

             Най-кратък срок за изпълнение на заявка 

П2 =………………………………………………..………. Х 50 

            Съответен срок за изпълнение на заявка 

 

Където:  

- Най-кратък срок за изпълнение на зявка на възложителя е най-краткия 

срок, предложен от участниците 

- Съответен срок за изпълнение на заявка на възложителя е срокът, 

предложен от оценявания участник 



4 
 

Направените предложения за срок за изпълнение на зявка трябва да са 

количествено измерими (астрономически часове и минути). Няма да се допускат 

предложения, които са неизмерими, като незабавно, веднага или равни на нула. 

 

Участникът класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител 

на обществената поръчка. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 

При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда жребий за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти, ако „икономически най-

изгодната оферта“ не може да се определи по горепосочения ред.  

 

1. „ДГ СТРОЙ“ ООД: 

По отношение на показател П2: 

Където:  

- Най-кратък срок за изпълнение на зявка на възложителя е най-краткия 

срок, предложен от участниците – който срок е до 25 минути 

- Съответен срок за изпълнение на заявка на възложителя е срокът, 

предложен от оценявания участник – който срок е до 25 минути 

 

             Най-кратък срок за изпълнение на заявка          25 

П2 =………………………………………………..………. Х 50 = ----- х 50= 50 точки 

            Съответен срок за изпълнение на заявка              25 

 

След гореописаните действия комисията приключи своята работа на 12.12.2018 

г. в 15:30 ч., и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участниците, както и да направи окончателно класиране на представените 

оферти на следващо заседание, което ще се проведе на 20.12.2018 г. от 10:00 ч.  

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Анна Бистричка /П*/       

          ЧЛЕНОВЕ: 

1. Василка Панкова /П*/ 

2. Димитър Сарадинов /П*/ 

 

3. Стоян Стоянов /П*/ 

 

4. Петя Милева - Голева /П*/ 

 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от закона за защита на 

личните данни. 

 

 

 


