
 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес 22.11.2016г. в 14:00 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 чрез публично състезание от ЗОП с предмет: 

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни, назначена 

със Заповед № З-486/22.11.2016г. на Кмета на община Струмяни. 

 

Комисията в състав: 

Председател :  Марияна Крумова Узунова – юрист; 

Членове: 

1. Петя Василева Тасева – Заместник кмет по Стопанските дейности в община Струмяни; 

2. Василка Илиева Панкова - ст.експерт към Д-я „ ОССИД” в Община Струмяни 

 

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

поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община 

Струмяни. 

 

 

 Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена. 

 

 На 31.10.2016г. в профила на купувача и АОП е публикувано решение за откриване на 

процедура с ID номер в АОП 755717/31.10.2016г.  и обявление за поръчка с с ID номер в АОП 

755746/31.10.2016г. със срок на получаване на офертите до 21.11.2016г. 17:00 часа.  

 Председателят на комисията прие постъпилите оферти и регистъра на получените оферти, 

за което подписа протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок е 

постъпила 1 /един/ брой оферта. 

 На публичната част от заседанието присъства Методи Ефремов – представител на 

участникът, с нотариално заверено пълномощно рег.№2830/11.06.2014г. на нотариус Елена 

Дончева с рег. №512 на Нотариалната камара. 

 Председателят на комисията прочете наименованието на участника от плика и регистъра на 

подадените оферти по реда на постъпването им: 

1.Оферта 1, подадена от „Бетон“ ЕООД, гр.Сандански с вх.№ 66ф-272/21.11.2016г. в 16:32 

часа.                                  

На основание чл.103, ал.2 от ЗОП всички членове на комисията подписаха декларации. 

Офертата е представена в непрозрачна опаковка. Комисията пристъпи към оповестяване на 

съдържанието на запечатаната непрозрачна опаковка, в която се съдържа офертата на „Бетон“ 

ЕООД, който е представил следните документи: 

- Запечатан непрозрачен плик, надлежно попълнен и опакован с наименование на предмета на 

процедурата и данните на лицето подало офертата 

- Опис на документите, съдържащи се в офертата – Приложение №1 

- Оферта за участие в процедурата – Приложение №3 

- Единен европейски документ за обществени поръчки – Приложение №4 

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2, и 7 от ЗОП – Приложение №5 

- Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Приложение №6 

- Техническо предложение – Приложение №7 

- Техническа спецификация – Приложение №2 

- Декларация за приемане условията на проекто – договора -  Приложение №8 

- Декларация за срок на валидност на офертата – Приложение №9 

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение 

№10 



- Декларация за конфиденциалност по чл.102,  ал.1 от ЗОП – Приложение №12  

- Декларация по чл.3, ал.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици – Приложение №13 

- Проект на  договора – Приложение №14 

- Удостоверение за добро изпълнение – 1 брой 

- Списък на персонала, с които разполага учстника 

- Копие от диплом за завършен техникум по строителство – 1 брой 

- Копие от диплом за завършено висше образование, образователна степен магистър – инженер по 

компютърни системи – 1 брой 

- Копие от удостоверение за професионално обучение с професия – Строителен техник – 1 брой 

- Декларация от „Бетон“ ЕООД за наличето на техническо оборудване за изпълнение на поръчката 

- Копия от свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника  - 5 броя 

- Копия от регистрация на свидетелство на МПС – 4 броя 

- Копие от инвентарна книга на машини, оборудване, транспортни средства и механизация на 

„Бетон“ ЕООД към 11.2016г. 

 - Копие от договор за наем на недвижим имот. 

- Запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис Предлагани ценови параметри  

 

Членовете на комисията подписаха представеното от участника техническо предложение и 

запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С изпълнение на посочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.  

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОПза съответствие с 

изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставено от възложителя и установи 

следното: 

1. Участникът „Бетон“ ЕООД е представил надлежно попълнен ЕЕДОП. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответсвието на участниците с изискванията към лично състояние и критериите за подбор с оглед 

извършване на предварителния подбор и установи следното: 

Участникът „Бетон“ ЕООД е представил всички документи доказващи изпълнението на 

поставените от възложителя критерии за подбор, а именно: участникът е извършил минимум една 

услуга с идентичен или сходен предмет на настоящата обществена поръчка, за което е представил 

удостоверение за добро изпълнение; участникът  разполага със изискваната специализирана 

техника за извършване на зимно поддържане и снегопочистване, която техника е собствена, за 

което е представил  копие от инвентарна книга на машини, оборудване, транспортни средства и 

механизация  към 11.2016г.; участникът има осигурена най-малко 1 пункт/ база за изпълнение на 

поръчката, за което е представил договор за наем на недвижим имот; участникът разполага с 

необходимия брой технически лица за изпълнение на поръчката, за което е представил списък с 

посочване на име и фамилия, професионална област /квалификация/, специфичен опит в години; 

длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида 

на правоотношението на лицето с участника / трудово /. 

 

Комисията допуска до разглеждане представеното техническо предложение от „Бетон“ ЕООД, 

който предлага:  

- Срок на изпълнение на всяка заявка на възложителя – до 2 часа. 

 

Комисията обявява следните резултати от оценяване на участника за показател: - Срок на 

изпълнение на всяка заявка на възложителя (П2), който се изчислява по формулата: 

 

                Най-кратък срок за изпълнение на заявката 

П2 = ---------------------------------------------------------------- х 40 

                Съответния срок за изпълнение на заявката 

 



Където: 

- Най-кратък срок за изпълнение на заявката е 2 часа 

- Съответния срок за изпълнение на заявката е 2 часа 

 

                    2 

П2 = --------------------- х 40 =  

                    2 

 

 

участник Показател П2 

„Бетон“ ЕООД 40 

 

 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП в профила на купувача най-късно до два работни преди датата 

на отваряне на ценовите предложения да се публикува съобщение, че отварянето на ценовите 

оферти по гореупоменатата поръчка ще се извърши на 29.11.2016г. от 14:00 часа в залата на 

Общински съвет в сградата на Община Струмяни. 

 Работата на комисията приключи в 16:30 часа на 22.11.2016г. 

 

 

Председател: 1. Марияна Узунова /П*/ 

 
Членове:   2. Петя Тасева /П*/ 

 

                                   3. Василка Панкова /П*/ 

 
       

 

    Получил и утвърдил: 

 

                    /П*/ 

 

ЕМИЛ ИЛИЕВ                                                                                                                                                                             

Кмет на община Струмяни 

Дата:24.11.2016г. 

 

 

 

 

Забележка: подписите са заличени съглсно разпоредбите на чл.2 от Закона за защита на 

личните данни. 


