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Д О К Л А Д 

от 

комисия, назначена със Заповед № З-4/10.01.2018г. на кмета на община Струмяни,  

изготвен на основание чл. 103, ал.3 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, 

 

 С Ваша Заповед № З-4/10.01.2018г. определихте комисия в състав: 

Председател :  1. Анна Бистричка – юрист; 

Членове: 

2. Петя Тасева – зам. кмет по стопанските дейности в община Струмяни; 

3. Василка  Панкова - ст.експерт в дирекция ОССИД на община Струмяни; 

4. Кирил Янев – старши счетоводител в община Струмяни; 

5. Райна Серезлиева – ст. инсп. в дирекция ОССИД на община Струмяни; 

 

 която да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на 

община Струмяни”, на 07.12.2017г. в профила на купувача и АОП е публикувано решение 

за откриване на процедура с № 818661/07.12.2017г. и обявление за поръчка № 

818673/07.12.2017г. със срок на получаване на офертите до 09.01.2018г. 17:00 часа.  

 В срока за получаване на оферти за участие – 17:00 часа на  09.01.2018г. в 

деловодството на община Струмяни са постъпили оферти, както следва: 

1. Оферта от  ЕТ „Иван Трендафилов”, с входящ номер 66ф-4/09.01.2018г. в 14:14 

часа; 

2. Оферта от „БЕТОН“ ЕООД, с входящ номер 66ф-5/09.01.2018г. в 16:18 часа; 

 

  

По отношение на получените оферти комисията извърши всички действия, 

предвидени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му, а именно: 

Провери дали предложенията са представени в запечатани непрозрачни опаковки; отвори 

опаковките по реда на постъпването им и оповести съдържанието, след което пристъпи 

към разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, а след това разгледа 

допълнително представените документи, доказващи изпълнението на поставените от 

възложителя критерии за подбор. В резултат на извършената проверка комисията допусна 

до разглеждане на представените технически предложения следните участници: 

След обстоен прочит на всички документи, комисията констатира следното: 

1.Приема писмената обосновка на участникът „БЕТОН“ ЕООД,  с ЕИК 811183258. 



2.Не приема писмената обосновка на участникът ЕТ „Иван Трендафилов“,  с ЕИК 

101161250. 

Предвид факта, че собствената база /гараж/ на фирмата се намира на територията 

на община Кресна, което населено място е на отстояние десет километра от община 

Струмяни, непосочването от участника в коя част на община Кресна е ситуирана неговата 

база, предвид и обстоятелството, че в предмета на публичното състезание е включено 

„Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на община 

Струмяни“ и всички  тези шест населени места са разположени на различни 

инфраструктурни територии и географско местоположание, отстояния и места в община 

Струмяни /Кресна – Струмяни – около 11,7 км; Кресна – Илинденци – около 14,3 км; 

Кресна – Драката – около 15,1  км; Кресна – Каменица – около 9,7 км; Кресна Крушица – 

около 6,9 км/, и отделно от това маршрута, по който следва да се изминава разстоянието 

Кресна – Струмяни съвпада с международен път Е79, който представлява една от най - 

натоварените пътни артерии в страната, и с оглед всичко това комисията е на мнение, че 

посоченото време от 10 /десет/ минути за реакция е нереалистично и напрактика е 

невъзможно да се изпълни и постигне.  

Допълнителен аргумент в подкрепа на мнението на комисията са и оферираните 

срокове за реакция от останалите участници са в пъти повече по-дълги от оферирания 

участник. Възложителят не е ограничил участниците с оферирането на минимален срок за 

изпълнение, като всеки от тях е бил свободен да оферира къкъвто срок за изпълнение 

прецени, с оглед на възможностите си. Срокът обаче следва да бъде доказан /обоснован 

като реален и изпълним, а не да е предложен единствено и само с цел спечелване на 

поръчката. В противен случай участникът ще получи предимство / повече точки по 

показател срок за реакция при нужда/, което не му се следва и с което би бил нарушен 

принципа на равнопоставеност, прогласен в чл.2 от ЗОП. За комисията е обективно 

невъзможно да изведе категорично заклчение, че предложения от участника срок е реален 

и изпълним. Именно поради това, комисията е изискала разяснения или допълнителни 

доказателства.  

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.107, ал.2, буква „а“ от ЗОП, комисията 

взе следните решения: 

 

1. Комисията отстранява от по-нататъшно участие  участникът  ЕТ „Иван 

Трендафилов“,  с ЕИК 101161250. 

2. Комисията  допуска до по-нататъшно участие в процедурата участникът 

„БЕТОН“ ЕООД,  с ЕИК 811183258. 

На основание на предложените от участниците срок за реакция при нужда от 

извършване на почистване на битови отпадъци при подаден сигнал, при спазване на 

посочените в документацията формули, комисията определи показател К2 на допуснатия 

участник и  бяха получени следните резултати: 

 

Показателят К2 срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови 

отпадъци при подаден сигнал  – 35 точки, се изчислява по формулата: 

 

 

            срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови отпадъци при   

подаден сигнал 

К2 = ----------------------------------------------------------------------------------------х 35 

            най-кратък срок за реакция предложен от даден участник 

където: 

- срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови отпадъци при   

подаден сигнал е 24 /двадесет и четири/ часа. 



- най-кратък срок за реакция предложен от даден участник е 24 /двадесет и четири/ 

часа. 

 

                  24    

К2 = ………… х 35 = 35 точки 

               24 

участник Показател К2 

„БЕТОН” ЕООД 35 точки 

 

   

 За извършената работа комисията състави протокол, който беше подписан от 

всички членове без възражения. 

 В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал.3 от ППЗОП в профила на купувача 

беше публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения на участниците в гореупомената процедура, а именно – 14.03.2018г. от 11:30 

часа в залата на Общински съвет в сградата на Община Струмяни. 

 На посочената дата комисията проведе третото си заседание, на което бяха 

извършени следните действия: обявени бяха резултатите от оценяването на офертите на 

участниците по показател предлагана цена, отворени бяха запечатаните пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри” и беше установено следното:  

 

 

Участникът: „Бетон“ ЕООД, ЕИК 811183258 е предложил цена – 90 000 лева без ДДС 

/деветдесет хиляди лева/.  

К1 – Предложена цена, офертата на участниците се оценява по следната формула: 

   

 

    

 

            Най ниска  предложена цена 

К1 = -------------------------------------------- х 65 

              Цена на участника 

 

Където „най-ниска предложена цена“ е най ниската, предложена стойност за целия период 

на изпълнение на поръчката измежду всички участници, а „цена на участника“ е 

стойността за извършване на дейностите за целия период на изпълнение на поръчката, 

посочена в предложението. 

Забележка! В случай че участник е посочил цена за изпълнение, която надвишава 

осигурения от възложителя финансов ресурс, то неговото предложение няма да бъде 

оценявано и ще бъде отстранен от участие във възлагането. 

 

 

участник Показател К1 Показател К2 Обща оценка 

„Бетон“ ЕООД 65 точки 35 точки 100 точки 

 

 

 

 

 

Комисията класира участниците  както следва: 

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

 



Списък на отстранените участници:  ЕТ „Иван Трендафилов“  

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на 

територията на община Струмяни”  с класирания на първо място участник „Бетон“ 

ЕООД. 

 

За извършената работа, комисията състави протокол, който беше подписан без 

възражения. 

 

Към настоящия доклад прилагаме: 

1. Протокол  от 10.01.2018г. 

2. Протокол  от 22.02.2018г. 

3. Протокол от 14.03.2018г. 

 

 

1. Анна Бистричка – Председател /П*/ 

2. Петя Тасева – Зам. кмет по стопанските дейности /П*/ 

3. Василка Панкова – Ст. експ. в дирекция ОССИД /П*/ 

4. Кирил Янев – Ст.счетоводител /П*/ 

5. Райна Серезлиева – Ст.инсп. в дирекция ОССИД /П*/ 

 

 

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

данни. 

 

         


