
 

 

О Б Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И 
 

 
                                                            УТВЪРДИЛ: /П*/ 

                                                                       16.03.2018г. 

                        КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Емил Илиев/ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

Днес 14.03.2018г. в 11:30 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 от 6 /шест/ населени места на територията на община 

Струмяни”, назначена със Заповед № З-4/10.01.2018г. на Кмета на община Струмяни. 

 

Комисията 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; 

 

 Се събра със задача да разгледа, отвори и оцени получените оферти за посочената по-горе 

обществена поръчка. 

Всички членове на комисията присъстваха на заседанието. 

 

В изпълнение на изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 10.03.2018г. в профила на 

купувача е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения на участниците в процедурата за посочената по-горе обществена поръчка. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както и такива 

на средствата за масово осведомяване.  

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

параметри“ на допуснатият участник – „Бетон“ ЕООД. 

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

/деветдесет хиляди лева/ за дванадесет месеца. Месечната цена, която е предложил участникът за 

изпълнение на поръчката е 7 500 /седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС.  

Предлаганата сума не надвишава обявената максимална прогнозна стойност на поръчката. 

 

Показателят К1 – Предложена цена 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. 

 

За участника  „Бетон“ ЕООД, ЕИК 811183258 показателя К1 се изчислява по следния 

начин: 

- Най-ниска предложена цена – 90 000 лева 

- Цена на  участника – 90 000 лева 

 

 

         90 000 

К1=………… х 65 = 65 точки 

         90 000 

 

Коф. = К1 + К2 

 

Коф.= 65 + 35 = 100 точки 

 

 

 

участник Показател К1 Показател К2 Обща оценка 

„Бетон“ ЕООД 65 точки 35 точки 100 точки 

 

Комисията обявява следното класиране: 

 

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

община Струмяни” с класирания на първо място участник „БЕТОН“ ЕООД. 

 

Работата на комисията приключи в 13:00 часа на 14.03.2018г. 

 

 

 

 

1. Анна Бистричка – Председател /П*/ 

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

3. Василка Панкова – ст. експ. В ОССИД /П*/ 

4. Кирил Янев – ст.счетоводител /П*/ 

5. Райна Серезлиева – ст. инсп. В ОССИД /П*/ 

 

 

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

 

 


