ПРОТОКОЛ №1
Днес 22.01.2019г. в 15:30 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 от ЗОП чрез
публично състезание с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на
община Струмяни”, назначена със Заповед № З-9/22.01.2019г. на Кмета на община
Струмяни.
Комисията в състав:
Председател : 1. Анна Бистричка – юрист;
Членове:
2. Петя Милева - Голева – Директор на дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в
община Струмяни;
3. Райна Серезлиева – старши инспектор в дирекция„МПОСООСФСТРЗО“ в
община Струмяни;
4. Мария Ангелова – специалист в дирекция„МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ
в община Струмяни;
5. Василка Панкова – старши експерт в дирекция„МПОСООСФСТРЗО“ в
община Струмяни;
Резервни членове: Албена Комитова – старши инспектор в дирекция
„МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни;
Се събра със задача да разгледа, отвори и оцени получените оферти за посочената
по-горе обществена поръчка.
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 са постъпили 2 /два/ броя оферти от следните кандидати – ЕТ
„Иван Трендафилов“, и „БЕТОН“ ЕООД, които подробно се описват по-долу в протокола.
На публичната част на заседанието присъстваха Методи Ефремов – упълномощено лице от
фирма „БЕТОН“ ЕООД с нотариално заверено пълномощно рег.№2387/04.05.2017г.на
нотариус Елена Дончева, нотариус в район РС – Сандански, рег. №512 на Нотариалната
камара.
Председателят на комисията прочете наименованието на участниците от регистъра на
подадените оферти по реда на постъпването им, както и от входираните за целта пликове:
1. Плик 1 с входащ № 66ф-17/21.01.2019г., получена в 14:00 часа от ЕТ „Иван
Трендафилов“;
2. Плик 2 с входящ № 66ф-19/21.01.2019г., получена в 16:51 часа от „БЕТОН“ ЕООД;
На основание чл.103, ал.2 от ЗОП всички членове на комисията подписаха декларации.
Всички оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и оповести
съдържанието на всяка една от тях.
На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима членове на комисията подписаха техническото
предложение и плика с предлагани ценови параметри на всички участници.
На основание чл.54, ал.5 от ППЗОП комисията представи на присъстващия представител
от фирма „БЕТОН“ ЕООД да подпише техническото предложение и плика с предлагани
ценови параметри на другият участник.
С това приключи публичната част на заседанието на комисията.
Комисията продължи работа на закрито заседание на 07.02.2019г.

Комисията разгледа детайлно офертите за съответствие с изискванията за лично състояние
и критериите за подбор и констатира следното:
1. Оферта 1 на ЕТ „Иван Трендафилов“, с ЕИК 101161250, съдържа изискуемите
документи за доказване на личното състояние.
Всички изисквания на Възложителя за съответствие с критериите за подбор са
доказани от участника.
Към техническото предложение няма представена работна програма в съответствие
с техническата спецификация на Възложителя.
2. Оферта 2 на „БЕТОН“ ЕООД, с ЕИК 811183258, съдържа изискуемите документи за
доказване на личното състояние.
Всички изисквания на Възложителя за съответствие с критериите за подбор са
доказани от участника.
Настоящият протокол следва да се изпрати на всички участници в деня на публикуването
му в профила на купувача по пощата, куриер, на ръка или по реда на Закона за
електронния подпис и електронния документ.
Съгласно чл. 104, ал. 4 от ЗОП, когато по отношение на критериите за подбор или
изискванията към личното състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на
участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или
да пояснят представената информация.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на
настоящия протокол УЧАСТНИКЪТ, по отношение на който е констатирано
несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща факти и обстоятелства, които
са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Настоящият протокол се подписа от комисията на 07.02.2019 г.
Комисията приключи своята работа и реши следващото заседание да се проведе след
получаване на допълнителните документи от участника или след изтичане на срока за
представяне на документите.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът ще се изпрати на участника в деня на
публикуването му в електронното досие на обществената поръчка в „Профила на
купувача“ на официалната интернет страница на Община Струмяни.
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2.
3.
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5.

Анна Бистричка – /П*
Петя Милева – Голева /П*/
Райна Серезлиева /П*/
Мария Ангелова /П*/
Василка Панкова /П*/

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните
данни.

