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П Р О Т О К О Л 
 

Днес 26.10.2016 г. в 11:00 часа, в залата 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 чрез публично 

състезание от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи 

препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на 

територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3: 

Плодове и зеленчуци; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи, назначена 

със заповед № З-407/14.10.2016г. на Кмета на Община Струмяни. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Марияна Крумова Узунова – юрист; 

Членове: 
1. Вангел Димитров Стойчев – управител ДСП 

2. Василка Илиева Панкова – ст. Експерт към Д-я „ОССИД“ , при Община 

Струмяни 

Се събра със задача да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на 

обществена поръчка с предмет : Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи 

препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на 

територията на Община Струмяни,разделена на следните обособени позиции: 3: 

Плодове и зеленчуци; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи. 

Критерий за възлагане : оптимално съотношение качество/ цена. 

 

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 по възлагане на обществена поръчка за 

обособена позиция №3 – Плодове и зеленчуци.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както и 

такива на средствата за масово осведомяване. 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаният плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за обособена позиция № 3 – Плодове и зеленчуци за участника 

„Рупанов Трейд” ООД. Членовете на комисията подписаха подписаха предлаганото 

ценово предложение и стойностната спецификация /приложение 12а/, която е 

неразделна част от ценовото предложение.Участникът „Рупанов Трейд” ООД е 

предложил цена 47 987,08 лева / четиридесет и седем хиляди деветстотин осемдесет 

и седем лева и осем стотинки/ без ДДС.  

Показателят предлагана цена П1 за  участниците се определя по следната формула: 

 

           Най-ниска предложена цена 

П1=……………………………………..х60 

              Съответната цена 

 

За участника „Рупанов Трейд” ООД  показателя П1 се изчислява по следния начин: 

- Най-ниска предложена цена – 47 987,08 лева 

- Съответна цена предложена от участника – 47 987,08 лева 
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           47 987,08 

П1=…………………..х60=60 

              47 987,08 

 

 

 

участник Показател П1 Показател П2 Показател П3 

„Рупанов Трейд” ООД 60 20 20 

 

Комисията класира участниците, както следва: 

 

- На първо място участникът „Рупанов Трейд” ООД с общ брой точки – 100 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и 

консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на 

Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3: Плодове и зеленчуци; 

7: Перилни и миещи препарати и консумативи за обособена позиция №3 – Плодове и 

зеленчуци с класирания на първо място участник „Рупанов Трейд” ООД. 

 

Работата на комисията приключи в  12:00 часа на 26.10.2016г. 

 

 

 

 

           

   Председател: Марияна Узунова /П*/ 

 

 

    Членове:  

 

              Вангел Стойчев /П*/ 

 

              Василка Панкова /П*/ 

 

 

 

 ЕМИЛ ИЛИЕВ 

Кмет на Община Струмяни 

Дата: 26.10.2016г.                                      

 

 

 *Забележка: подписите са заличени в съответствие с разпоредбите на чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни.  

                                                       


