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О Б Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И 
 

 

 

 

 

Получил и утвърдил: 

           /П*/ 

 

ЕМИЛ ИЛИЕВ 

Кмет на община Струмяни 

Дата 20.12.2018г. 
 
 

Д О К Л А Д 
 

 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в 

изпълнение на Заповед № З-225/11.09.2018 г. на кмета на Община Струмяни, издадена на 

основание чл. 103, ал.1 от ЗОП, във връзка със Заповед № З-334/12.12.2018 г. на кмета на 

Община Струмяни, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП, във връзка със Заповед № З-

334(1)/20.12.2018г. на кмета на Община Струмяни и във връзка с открита процедура с Решение 

№ ОП-16(1)/06.11.2018г. за откриване  на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане 

и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“,, комисия в състав:  

 

Председател на комисията:  
Анна Бистричка – юрист в община Струмяни; 
Членове: 

1. Василка Панкова – ст. експ. в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни; 

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

3. Стоян Стоянов – инспектор в дирекция „СИТАОН“  в община Струмяни; 

4. Петя Милева - Голева – Директор в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни; 

    

изготви доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти е 

постъпила една оферта,  а именно: 

 

1.  „ДГ СТРОЙ“ ООД, с.Микрево, Промишлена зона, община Струмяни, оферта с вх. № 

66ф-215/10.12.2018 г., подадена в 11:37 ч. 

 

Комисията е заседавала в периода от 12.12.2018 г. до 20.12.2018г. и е изготвила 

следните протоколи: 

 

1.Протокол №1 от 12.12.2018г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

След получаване на офертата председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Действията по отваряне на офертата преминаха в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Проверена бе опаковката на офертата и беше 

отворена и оповестена по ред, след което бе подписан плик „Предлагани ценови параметри“ 
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от трима от членовете на комисията. Техническото предложения на участника беше 

подписано на всяка страница от трима от членовете на комисията.  

С това приключи публичната част.  

 След което на  закритото заседание на комисията, която обстойно разгледа 

представените документи от участника и извърши преценка за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира 

следното: 

 

1. За участник „ДГ СТРОЙ“ ООД 

ЕЕДОП на „ДГ СТРОЙ“ ООД – комисията няма забележки към ЕЕДОП на 

участника. 

 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

  Комисията продължи работата си  като разгледа техническото предложение на 

допуснатия участник в обществената поръчка и определяне на оценката по показател (П2) 

Срок за изпълнение на всяка заявка на възложителя, съгласно Методиката за определяне на 

комплексна оценка, приложена в документация за участие.  

  

 При разглеждането на Техническото предложение на участника, комисията установи: 

 

2) За участник „ДГ СТРОЙ“ ООД,  че  офертата отговаря на заложените минимални 

изисквания посочени от Възложителя. Комисията е определила следните оценките по 

показател П2:  

 

№ Участник Оценка 

– П1 

1. „ДГ СТРОЙ“ ООД 50 

 

Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатият участник, оповестяване на предложените от 

него цени и окончателно класиране на офертите на следващо заседание, което да бъде на  

20.12.2018 г. от 10:00 ч. 

 

 5. Протокол №2 от 20.12.2018г. от проведено публично заседание за отваряне на 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на 

купувача.  

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател (П2) Срок за 

изпълнение на всяка заявка на възложителя и пристъпи към отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на допуснатия участник и оповестяване на предлаганите от 

него цени, както следва: 

 

► „ДГ СТРОЙ“ ООД 

 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – Приложение №5, 

като участникът предлага обща стойност на поръчката да не надвишава 130 000 лева без 

ДДС която включва: 

1. 24 часово дежурство – 250 лева единична цена без ДДС 
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2. Разчистване на пътното платно от сняг, снежни валове и снегонавявания за 1 км в 

двете посоки – 23 лева единична цена без ДДС 

3. Опесъчаване с минерални материали за 1км в двете посоки – 35 лева единична цена 

без ДДС. 

 

След извършване на горе описаните действия в закрито заседание,  комисията 

определи комплексната оценка, в съответствие с утвърдената методика и направи класиране. 

            При наличие само на една допусната оферта, участникът получава автоматично 

максимален брой точки по показател П1 и не се налагат допълнителни математически 

изчисления. 

 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

– П2 

КО= 

П1+П2 

1. „Вантроник“ ЕООД 50 50 100 

 

Във връзка с получените резултатите от определяне на общата комплексна оценка и 

извършените от комисията действия, същата: 

 

 

І. Направи следното класиране: 

На І-во място: „ДГ СТРОЙ“ ООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

 

IІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място. 

 

 На 20.12.2018г.  комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.2 и ал.3 от 

ППЗОП предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с 

изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П*//Анна Бистричка/          

          ЧЛЕНОВЕ: 
1. /П*/ /Василка Панкова/ 

2. /П*//Стоян Стоянов/ 

 

3. /П*/ /Петя Тасева/ 

 

4. /П*/ /Петя Милева - Голева/ 

 

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

данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


