ОБЩИНА СТРУМЯНИ

П Р О Т О К О Л №3
Днес, 14.03.2019г., комисия назначена със № З-9/22.01.2019г. на Кмета на
община Струмяни, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с
публично състезание открито с Решение № ОП-18(1)/31.12.2018г. с предмет:
„Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”, с
административен адрес: с.Струмяни, пл. „7 – ми Април“ № 1, в състав:
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 в 11:00 часа в залата на общински съвет, в сградата на общинска
администрация, за да продължи своята работа по отваряне и оповестяване на
Ценовите предложения на допуснатите участници в настоящата процедура за
възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както и да направи
окончателна оценка и класиране на офертите.
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.
Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по
показател К2 –срок за реакция при нужда от извършване на почистване на
битови отпадъци при подаден сигнал
и пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на
допуснатите участници и оповестяване на предлаганите цени, както следва:
► ЕТ „Иван Трендафилов“
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Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –
Приложение №5, като участникът предлага обща стойност на разходите по
договора в размер на 68 940 /седемдесет и пет хиляди/ лева без ДДС .

► „БЕТОН“ ЕООД
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –
Приложение №5, като участникът предлага обща стойност на разходите по
договора в размер на 69 000 лева без ДДС.

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната
част от заседанието на комисията,
Настоящият протокол се състави на 14.03.2019г. в 11:30ч.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Бистричка – юрист в община Струмяни /П*/
ЧЛЕНОВЕ:
Петя Милева - Голева – Директор на дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в
община Струмяни /П*/
Райна Серезлиева – старши инспектор в дирекция„МПОСООСФСТРЗО“
в община Струмяни /П*/
Мария Ангелова – специалист в дирекция„МПОСООСФСТРЗО“, отдел
ТСУ в община Струмяни /П*/
Василка Панкова – старши експерт в дирекция„МПОСООСФСТРЗО“ в
община Струмяни /П*/
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на
личните данни.
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