
 1 

              О Б Щ И Н А   С Т Р У М Я Н И  
П.к. 2825, с. Струмяни, пл. "7-ми Април" №1, тел 07434/31 08  

                     факс: 07434/31 05, e-mail: strumyani_oba@yahoo.com 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес: 25.10.2017г. комисия назначена със Заповед № З-410/25.10.2017г. на кмета на община 

Струмяни, за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на 

оферти с обява, в състав: 

Председател: Анна Бистричка – юрист  
Членове: 

1. Фиданка Котева – зам. кмет по Хуманитарните дейности 
2. Василка Илиева Панкова – старши експерт в дирекция ОССИД в община Струмяни 
3. Димитрина Танурска – старши счетоводител в дирекция АПИФО в община Струмяни 
4. Миглена Котева – Димитрова – специалист в община Струмяни 
 

 

се събра в 12.00 часа за разглеждане и оценка на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: : 

„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект „Активен живот“ по обособени позиции: 

Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект „Активен живот“ 

финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 – запазени за възлагане на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания; Обособена позиция №2 Доставка на почистващи 

материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП 

BG05M9OP001-2.005-0047-C01– запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания; Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис: А) За екип 

по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: Б) За Оценка на 

потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на 

услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: 

В) За управление на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП 

BG05M9OP001-2.005-0047-C01: Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект „Активен живот“ 

финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01, открита с обява № ОП-9/28.09.2017г. на 

кмета на община Струмяни. 

 
Председателят на комисията откри заседанието в 12.00 часа, провери присъствието на членовете на 

комисията и определи за секретар Василка Панкова. Комисията се убеди, че са налице всички условия за 

протичане на заседанието.  
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При започване работата на комисията в заседателната зала на община Струмяни нямаше 

представители на участниците в обществената поръчка и други лица. 

Председателя на комисията представи на комисията приемо – предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП и подадените оферти, видно от който в определения в обявлението срок са подадени оферти, 

както следва:    

 
1. Кооперация „Панда“, гр.София 1784, бул. „ Цариградско шосе“ № 139, оферта вх.№ 66ф-

210/10.10.2017г., получена в 12:58 часа, участваща за обособени позиции №1 Доставка на 
папки, класьори, кашони и кламери по проект „Активен живот“ финансиран съгласно 
ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 – запазени за възлагане на специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания; Обособена позиция №2 Доставка на почистващи 
материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран 
съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01– запазени за възлагане на специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания; Обособена позиция №3 Доставка на 
материали и консумативи по опис: А) За екип по проект „Активен живот“ финансиран 
съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: Б) За Оценка на потребностите на 
идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата 
ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-
C01: В) За управление на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно 
ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект 
„Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 

2.  „Ай Офис“ ООД, гр.Благоевград, бул. „ Св.Св. Кирил и Методий“ № 5, оферта вх.№ 66ф-
211/10.10.2017г., получена в 14:41 часа участваща за обособени позиции №1 Доставка на 
папки, класьори, кашони и кламери по проект „Активен живот“ финансиран съгласно 
ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 – запазени за възлагане на специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания; Обособена позиция №2 Доставка на почистващи 
материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран 
съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01– запазени за възлагане на специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания; Обособена позиция №3 Доставка на 
материали и консумативи по опис: А) За екип по проект „Активен живот“ финансиран 
съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: Б) За Оценка на потребностите на 
идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата 
ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-
C01: В) За управление на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно 
ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект 
„Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 

 
След като председателя прочете списъка с участниците подали оферти за участие, всички членове 

на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Комисията констатира, че  подадените оферти  са представени в указания от Възложителя срок и 

съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Представени са в запечатани, непрозрачени опаковки с 

ненарушена цялост. Върху опаковките участниците са посочили необходимата информация, изисквана от 

Възложителя. 

Председателят на комисията припомни, че съгласно документацията - раздел V ИЗИСКВАНИЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА - 1.1. Общи изисквания е заложено: 

При възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 1 и обособена позиция №2 , които са 
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запазени от възложителя, могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им 

състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-

малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена 

поръчка (чл. 12, ал. 5 от ЗОП). Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат 

да участват в обществената поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния 

предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да 

ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или 

третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (чл. 12, ал. 6 от 

ЗОП). При определянето на ресурса по чл. 12, ал. 6 ЗОП в обема на собствения ресурс се включват 

необходимите разходи за суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други 

подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания. Не е налице изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс, когато 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на възложителя без 

съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица (чл. 80, ал. 3 и 4 от ППЗОП). 

Забележка: При подаване на оферта за участие, обстоятелствата по т. 1.1.1 се посочват от участника чрез попълване на 

част II, буква „А. Информация за икономическия оператор” от ЕЕДОП. 

В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други  заинтересовани лица, но 

офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1 от ЗОП. Когато в 

процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени оферти както от лица, за които поръчката е 

запазена, така и от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата, за които поръчката е запазена. 

Офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката 

е запазена. 

 

         На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване и оповестяване на ценовите предложения. 

1. За обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект 

„Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 – запазени за 

възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 

 

Оферта с вх. 66ф-210/10.10.2017г.  от Кооперация „Панда“, гр.София 1784, бул. „ Цариградско шосе“ 

№ 139, с ЕИК 000885099, същата не участва в обществената поръчка като специализирано предприятие 

или кооперация на хора с увреждания.  
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Оферта с вх. 66ф-211/10.10.2017г.  от „Ай Офис“ ООД, гр.Благоевград, бул. „ Св.Св. Кирил и 

Методий“ № 5, с ЕИК 202065785, същата не участва в обществената поръчка като специализирано 

предприятие или кооперация на хора с увреждания.  

Спрямо изискванията в документацията на възложителя, на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, 

комисията допуска до разглеждане на офертата на участниците  Кооперация „Панда“ и „Ай Офис“ ООД, 

участващи в обществената поръчка  като неспециализирани предприятия или кооперация на хора с 

увреждания, поради липса на участници на основание  чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Ценовите предложения, предложени от участниците в процедурата, са както следва: 

1. Кооперация „Панда“: Предлагана цена  299,64 /двеста деветдесет и девет/ лева без ДДС.  

2. „Ай Офис“ ООД: Предлагана цена  225.90 /двеста двадесет и пет и деветдесет / лева без 

ДДС. 

 

2. За обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ 

по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01– запазени за 

възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 

 

Оферта с вх. 66ф-210/10.10.2017г.  от Кооперация „Панда“, гр.София 1784, бул. „ Цариградско шосе“ 

№ 139, с ЕИК 000885099, същата не участва в обществената поръчка като специализирано предприятие 

или кооперация на хора с увреждания.  

 

Оферта с вх. 66ф-211/10.10.2017г.  от „Ай Офис“ ООД, гр.Благоевград, бул. „ Св.Св. Кирил и 

Методий“ № 5, с ЕИК 202065785, същата не участва в обществената поръчка като специализирано 

предприятие или кооперация на хора с увреждания.  

Спрямо изискванията в документацията на възложителя, на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, 

комисията допуска до разглеждане на офертата на участниците  Кооперация „Панда“ и „Ай Офис“ ООД, 

участващи в обществената поръчка  като неспециализирани предприятия или кооперация на хора с 

увреждания, поради липса на участници на основание  чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Ценовите предложения, предложени от участниците в процедурата, са както следва: 

1. Кооперация „Панда“: Предлагана цена  1 627.90 /хиляда шестстотин двадесет и седем лева и 

деветдесет стотинки/ лева без ДДС.  

2.„Ай Офис“ ООД: Предлагана цена  1 284.69/хиляда двеста осемдесет и четири лева и 

шестдесет и девет стотинки / лева без ДДС. 

 

3. За обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис: А) За екип по 
проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: Б) За 
Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта 
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и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП 
BG05M9OP001-2.005-0047-C01: В) За управление на услугата ЦСРИ по проект „Активен 
живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: Г) За пряка работа с 
потребители на ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП 
BG05M9OP001-2.005-0047-C01 

 

Оферта с вх. 66ф-210/10.10.2017г.  от Кооперация „Панда“, гр.София 1784, бул. „ Цариградско шосе“ 

№ 139.  

Предлагана цена 4 242.54 лева без ДДС.  

 

Оферта с вх. 66ф-211/10.10.2017г.  от „Ай Офис“ ООД, гр.Благоевград, бул. „ Св.Св. Кирил и 

Методий“ № 5. 

Предлагана цена  3 360.80 лева без ДДС.  

 

Комисията разгледа офертите и приложенията към тях, провери за съответствието им с 

предварително обявените условия, като констатира следното: 

Оферта с вх. 66ф-210/10.10.2017г.  от Кооперация „Панда“, гр.София 1784, бул. „ Цариградско шосе“ 

№ 139, с ЕИК 000885099: 

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията допуска офертата на 

Кооперация „Панда“, гр.София 1784, бул. „ Цариградско шосе“ № 139, с ЕИК 000885099 до разглеждане 

и по-нататъшно участие в процедурата. 

Оферта с вх. 66ф-211/10.10.2017г.  от „Ай Офис“ ООД, гр.Благоевград, бул. „ Св.Св. Кирил и 

Методий“ № 5, с ЕИК 202065785: 

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията допуска офертата на „Ай Офис“ 

ООД, гр.Благоевград, бул. „ Св.Св. Кирил и Методий“ № 5, с ЕИК 202065785 до разглеждане и по-

нататъшно участие в процедурата. 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на допуснатите оферти, съгласно предварително 

одобрените от Възложителя показатели, относителна тежест и методика за оценка.  

Председателят на комисията припомни на членовете на комисията, че Съгласно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 

от ЗОП, обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта, като в 

настоящата обществена поръчка класирането на офертите се извършва по критерий за възлагане „най-

ниска цена” по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.  



 6 

 

Резултати от оценяването на офертите: 
 

I. За обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект „Активен живот“ 
финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 – запазени за възлагане на специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания; 

 
На първо място:  „Ай Офис“ ООД, гр.Благоевград, с предлагана цена 225.90 лева без ДДС.  

 

На второ място:  Кооперация „Панда”, гр. София, с предлагана цена 299.64 лева без ДДС. 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка за обособена 

позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект „Активен живот“ финансиран съгласно 

ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 – запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора 

с увреждания, с класирания на първо място участник „Ай Офис“ ООД, гр.Благоевград, с предлагана цена 

225.90 лева без ДДС. 

 

II. За обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект 
„Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01– запазени за възлагане на 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 

 
На първо място:  „Ай Офис“ ООД, гр.Благоевград, с предлагана цена 1 284.69 лева без ДДС. 

На второ място:  Кооперация „Панда”, гр. София, с предлагана цена  1 627.90 лева без ДДС. 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка за обособена 

позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект „Активен живот“ 

финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01– запазени за възлагане на специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания, с класирания на първо място участник „Ай Офис“ ООД, гр.Благоевград, 

с предлагана цена 1 284.69 лева без ДДС. 

 

III. За обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис: А) За екип по проект „Активен 
живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: Б) За Оценка на потребностите на 
идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по 
проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: В) За управление 
на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-
C01: Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно 
ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 

 
На първо място:  „Ай Офис“ ООД, гр.Благоевград, с предлагана цена  3 360.80 лева без ДДС. 

На второ място:  Кооперация „Панда”, гр. София, с предлагана цена 4 242.54 лева без ДДС.  

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка за обособена 

позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис: А) За екип по проект „Активен живот“ финансиран 

съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните 
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представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран 

съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: В) За управление на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ 

финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01: Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект 

„Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01, с класирания на първо място 

участник „Ай Офис“ ООД, гр.Благоевград, с предлагана цена  3 360.80 лева без ДДС. 

 
  Настоящият протокол бе технически изготвен и се предава на  Възложителя заедно с цялата 

документация по провеждане на процедурата на 20.11.2017г. 

 

Утвърдил: /П*/ 
Емил Илиев 
Кмет на община Струмяни 
Дата на утвърждаване: 20.11.2017г.                                                                 
  

 

 

                                                                                КОМИСИЯ:     Председател: /П*/ 
                                                                             /Анна Бистричка/ 
                               
                                                                                                              Членове: 1. /П*/ 
                                                                                /Фиданка Котева / 
                                                                                     
                                                                                                                              2. /П*/ 
                                                                                                                                   /Василка Панкова/ 
 
                                                                                                                              3. /П*/ 
                                                                                                                              /Димитрина Танурска/ 
 
                                                                                                                              4./П*/ 
                                                                                                                      /Миглена Котева – Димитрова/ 
 
 
 
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.  


