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              О Б Щ И Н А   С Т Р У М Я Н И  
П.к. 2825, с. Струмяни, пл. "7-ми Април" №1, тел 07434/31 08  

                     факс: 07434/31 05, e-mail: strumyani_oba@yahoo.com 

 

 

 

 
                                                                                                  Утвърдил: /П*/ 
                                                                                                                          Емил Илиев 
                                                                                                  Кмет на община Струмяни 
                                                                                                  Дата на утвърждаване: 11.06.2018г.     

  
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес: 11.06.2018г. комисия назначена със Заповед № З-140/11.06.2018г. на кмета на община 

Струмяни, за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на 

оферти с обява, в състав: 

Председател: Анна Бистричка – юрист  
Членове: 

1. Фиданка Котева – зам. кмет по Хуманитарните дейности 
2. Миглена Котева – Димитрова – младши експерт в дирекция АПИФО в община Струмяни  
3. Славина Гутева – счетоводител в община Струмяни; 
4. Василка  Панкова – старши експерт в дирекция ОССИД в община Струмяни 
 
Резервни членове: 
Ралица Карова – старши експерт в дирекция ОССИД в община Струмяни; 
Петя Тасева – зам. кмет по стопанските дейности в община Струмяни; 

 

 

 

се събра в 10.00 часа в залата на общински съвет, в сградата на община Струмяни за разглеждане и оценка 

на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: „Организиране и предлагане на пакетни 

туристически услуги“ по проект: „Солидарност за наследство“ (“SOLIDARITY4HERITAGE“)“, открита с 

обява № ОП-5/01.06.2018г. на кмета на община Струмяни. 

 
Председателят на комисията откри заседанието в 10.00 часа, провери присъствието на членовете на 

комисията и определи за секретар Василка Панкова. Комисията се убеди, че са налице всички условия за 

протичане на заседанието.  

При започване работата на комисията в заседателната зала на община Струмяни нямаше 

представители на участниците в обществената поръчка и други лица. 



 2 

Председателя на комисията представи на комисията приемо – предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП и подадените оферти, видно от който в определения в обявлението срок са подадени оферти, 

както следва:    

 
              1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София, ул. „Маслиново клонче“ №2, оферта вх.№ 66ф-

84/08.06.2018г., получена в 13:39 часа;  

 

            2. „ОССМО“ АД, гр.София, квартал Иван Вазов, ул. „Бяла Черква“ №24, вход А, етаж 3, ателие 6, оферта 
вх.№ 66ф-85/08.06.2018г., получена в 13:41 часа; 
 

3. „Кунчев 2004“ ЕООД, гр.Сандански, ул. „Хан Аспарух“ №12, оферта вх.№ 66ф-86/08.06.2018г., 
получена в 13:42 часа; 
 

След като председателя прочете списъка с участниците подали оферти за участие, всички членове 
на комисията подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП и във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Комисията констатира, че  подадените оферти  са представени в указания от Възложителя срок и 

съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Представени са в запечатани, непрозрачени опаковки с 

ненарушена цялост. Върху опаковките участниците са посочили необходимата информация, изисквана от 

Възложителя. 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване и оповестяване на ценовите предложения. 

 

1. Оферта с вх. 66ф-84/08.06.2018г.  от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София, ул. „Маслиново 

клонче“ №2, с ЕИК 201557566. 

 Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията допуска офертата на „Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София, ул. „Маслиново клонче“ №2, с ЕИК 201557566  до  по-нататъшно участие в 

процедурата. 

Комисията пристъпи към оповестяване на ценовото  предложение на участника: 

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД: Предлагана цена  33 750 /тридесет и три хиляди седемстотин 

и петдесет / лева без ДДС.  

 

2. Оферта с вх. 66ф-85/08.06.2018г.  от „ОССМО“ АД, гр.София, квартал Иван Вазов, ул. „Бяла Черква“ 

№24, вход А, етаж 3, ателие 6, с ЕИК 121746036. 

 Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията допуска офертата на „ОССМО“ 
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АД, гр.София, квартал Иван Вазов, ул. „Бяла Черква“ №24, вход А, етаж 3, ателие 6, с ЕИК 121746036 до  

по-нататъшно участие в процедурата. 

Комисията пристъпи към оповестяване на ценовото  предложение на участника: 

„ОССМО“ АД: Предлагана цена  39 401 /тридесет  и девет хиляди четиристотин и един/ 

лева без ДДС.  

3. Оферта с вх. 66ф-86/08.06.2018г.  от „Кунчив 2004“ ЕООД, гр.Сандански, ул. „Хан Аспарух“ №12, с 

ЕИК 114624217. 

 Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията допуска офертата на „Кунчив 

2004“ ЕООД, гр.Сандански, ул. „Хан Аспарух“ №12, с ЕИК 114624217  до  по-нататъшно участие в 

процедурата. 

Комисията пристъпи към оповестяване на ценовото  предложение на участника: 

„Кунчев 2004“ ЕООД: Предлагана цена  39 550 /тридесет и девет петстотин и петдесет/ 

лева без ДДС.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на допуснатите оферти, съгласно предварително 

одобрените от Възложителя показатели, относителна тежест и методика за оценка.  

Председателят на комисията припомни на членовете на комисията, че настоящата обществена 

поръчка се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта, определена чрез критерият за 

възлагане „най-ниска цена“. 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я 

променя. 

Офертите се класират на база на определения показател, като на първо място се класира офертата 

с най-ниска предлагана цена. 

Резултати от оценяването на офертите: 
 

 
На първо място:  „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД: с Предлагана цена  33 750 /тридесет и три 

хиляди седемстотин и петдесет / лева без ДДС. 

На второ място:  „ОССМО“ АД: Предлагана цена  39 401 /тридесет  и девет хиляди четиристотин 

и един/ лева без ДДС.  

На трето място: „Кунчев 2004“ ЕООД: Предлагана цена  39 550 /тридесет и девет петстотин и 

петдесет/ лева без ДДС.  
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Комисията предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка, както 

следва: 

с класирания на първо място участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД: с Предлагана цена  

33 750 /тридесет и три хиляди седемстотин и петдесет / лева без ДДС. 

 
  Настоящият протокол бе технически изготвен и се предава на  Възложителя заедно с цялата 

документация по провеждане на процедурата на 11.06.2018г. 

 

                                                     
                                                                                КОМИСИЯ:     Председател: /П*/ 
                                                                             /Анна Бистричка/ 
                               
                                                                                                              Членове: 1. /П*/ 
                                                                                /Фиданка Котева / 
                                                                                     
                                                                                                                              2. /П*/ 
                                                                                                                               / Миглена Котева – Димитрова / 
 
                                                                                                                              3. /П*/ 
                                                                                                                              / Славина Гутева/ 
 
                                                                                                                              4. /П*/ 
                                                                                                                                / Василка Панкова / 
 
 
                             Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни. 


