
 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес 29.11.2016г. 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, назначена със Заповед № З-486/22.11.2016г. на Кмета на община Струмяни. 

 

Комисията в състав: 

Председател :  Марияна Крумова Узунова – юрист; 

Членове: 

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

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

 

 Се събра със задача да разгледа и оцени получените ценови оферти от участниците в 

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

община Струмяни. 

 

 

 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 с предмет: „Зимно поддържане и 

снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“ 

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. 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатания плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на участника в процедурата – „Бетон“ ЕООД: 

Участникът: „Бетон” ЕООД в ценовото си предложение е заявил, че е съгласен 

общата стойност на поръчката да не надвишава 256 700 лв без влючен ДДС и  е предложил 

единични цени без ДДС за съответните дейности, както следва: стойност на 24 часово 

дежурство – 250 /двеста и петдесет/ лева; стойността на разчистване на пътното платно от 

сняг, снежни валове и снегонавявания за 1 км в двете посоки – 23,00 /двадесет и три/ лева; 

стойност на опесъчаване с минерални материали за 1 км в двете посоки – 35,00 /тридесет и 

пет/ лева 

Показателят предлагана единична цена П1 с тежест 60 % се получава по следния начин: 

П1 =П1.1+П1.2+П1.3, където 

П1.1 – е стайността на 24 часово дежурство предложено от участника 

П1.2 – е стойността на разчистване на пътното платно от сняг, снежни валове и снегонавявания за 

1 км в двете посоки 

П1.3 – е стойност на опесъчаване с минерални материали за 1 км в двете посоки 

Показателят предлагана единична цена П1 за всеки от участниците се определя по следната 

формула: 

 

         Най-ниска предложена цена 

П1 = -----------------------------------------х 60 

         Съответна цена 

 

За участника  „Бетон” ЕООД показателя П1 се изчислява по посочената формула при следните 

предложени от участника стойностни параметри за единични цени: 

*Най-ниска предложена цена – 250+23+35 = 308 

*Съответна цена предложена от участника – 250+23+35 =308 

 

 

 

 



 

          250+23+35  

П1 = ----------------х 60 = 60 

          250+23+35 

 

Комплексната оценка на участника /КО = П1 + П2/ е 60 + 40 = 100 точки. 

 

участник Показател П1 Показател П2 Обща 

оценка 

„Бетон” ЕООД 60  40  100  точки 

 

 

Комисията класира участниците, както следва: 

 

- На първо място участникът „Бетон” ЕООД с общ брой точки – 100 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“  с 

класирания на първо място участник „Бетон” ЕООД. 

 

 

Комисията приключи работа 15:00 часа на 29.11.2016г. 

 

Председател:  Марияна Узунова /П*/ 

 
Членове: 

 Петя Тасева /П*/ 

 

                        Василка Панкова /П*/ 

 
       

 

    Получил и утвърдил: 

 

           /П*/ 

 

ЕМИЛ ИЛИЕВ                                                                                                                                                                             
Кмет на община Струмяни 

Дата: 30.11.2016г. 

 

Забележка: Подписите са заличени съгласно разпоредбите на чл.2 от Закона за защита на 

личните данни. 


