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              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 

 

 
                                                                                                  Утвърдил: /П*/ 
                                                                                                                          Емил Илиев 
                                                                                                  Кмет на община Струмяни 
                                                                                                  Дата на утвърждаване: 07.02.2019г.     

  
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес: 30.01.2019г. комисия назначена със Заповед № З-17/30.01.2019г. 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. Емилия Ичова – счетоводител в община Струмяни; 

2. Мария Ангелова – специалист в дирекция  „МПОСООСФСТРЗО“, отдел  „ТСУ“ в община 

Струмяни; 

3. Райна Серезлиева – старши инспектор   в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“  в община Струмяни; 

4. 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 14.00 часа в залата на общински съвет, в сградата на община Струмяни за разглеждане и оценка 

на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на 

община Струмяни“, открита с обява № ОП-1/14.01.2019г. на кмета на община Струмяни. 

Председателят на комисията откри заседанието в 14.00 часа, провери присъствието на членовете на 

комисията. Комисията се убеди, че са налице всички условия за протичане на заседанието.  

При започване работата на комисията в заседателната зала на община Струмяни нямаше 

представители на участниците в обществената поръчка както и на средствата за масово осведомяване. 
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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. „Гафуров сервиз“ ЕООД, гр. Свищов, ул. „Средна гора“ №3, вх.А, ет.3, ап.7, оферта вх.№ 66ф-14/21.01.2019г., 

получена в 09:41 часа;  

2. „Идеа Сервиз “ ЕООД, гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев“ № 3, ет.8, оферта вх.№ 66ф-16/21.01.2019г., 

получена в 12:01 часа; 

3. „РИЛА - СНМ“ ЕООД гр. Рила 2630, ул. „цар Симеон“ №1, оферта вх.№ 66ф-18/21.01.2019г., получена в 

14:13 часа;  

След като председателя на комисията прочете списъка с участниците, подали оферти за участие, 

всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и във връзка с 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, непрозрачни опаковки с 

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

Възложителя. 

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

на ценовото предложение. 

1. Оферта с вх.№ 66ф-14/21.01.2019г., е получена в 09:41 часа от  „Гафуров сервиз“ ЕООД, гр. Свищов, ул. 

„Средна гора“ №3, вх.А, ет.3, ап.7, с ЕИК 104700848 . 

Комисията пристъпи към оповестяване на ценовото  предложение на участника: 

„Гафуров сервиз“ ЕООД: Предлагана цена  40 680.00 /четиридесет хиляди шестстотин и 

осемдесет лева/ лева без ДДС.  

2. Оферта с вх.№ 66ф-16/21.01.2019г., е получена в 12:01 часа от  „Идеа Сервиз “ ЕООД, гр. София 1528, 

ул. „Неделчо Бончев“ № 3, ет.8, с ЕИК 200712462. 

Комисията пристъпи към оповестяване на ценовото  предложение на участника: 

„Идеа Сервиз “ ЕООД: Предлагана цена  40 995.80 /четиридесет хиляди деветстотин деведесет 

и пет лева и осемдесет стотинки/ лева без ДДС.  

3. Оферта с вх.№ 66ф-18/21.01.2019г., е получена в 14:13 часа от  „РИЛА - СНМ“ ЕООД,  гр. Рила 

2630, ул. „цар Симеон“ №1, с ЕИК 109040673. 

Комисията пристъпи към оповестяване на ценовото  предложение на участника: 
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от  „РИЛА - СНМ“ ЕООД: Предлагана цена  39 678.10 /тридесет и девет хиляди шестстотин 

седемдесет и осем лева и десет стотинки/ лева без ДДС.  

Комисията направи проверка дали участниците са представили всички изискуеми от Възложителя 

документи и констстатира, че всички изискуеми от Възложителя документи са представени от 

участниците.  

Комисията направи проверка дали офертите на участниците отговарят на критериите за подбор. 

Комисията констатира, че всички участници покриват минимално изискуемите от Възложителя 

изисквания за технически и професионални способности, посочени в обявата.  

Комисията пристъпи към преглед на техническите оферти на участниците за съответствие с 

техническите спецификации и констатира, следното: 

1. „Гафуров сервиз“ ЕООД 

След преглед на техническото предложение на участника комисията констатира, че техническото 

предложение на участника отговаря на обявените от Възложителя изисквания.  

2. „Идеа Сервиз “ ЕООД  

След преглед на техническото предложение на участника комисията констатира, че техническото 

предложение на участника отговаря на обявените от Възложителя изисквания.  

3. „РИЛА - СНМ“ ЕООД 

След преглед на техническото предложение на участника комисията констатира, че техническото 

предложение на участника отговаря на обявените от Възложителя изисквания.  

 

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 настоящата обществена 

поръчка се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта, определена чрез критерият за 

възлагане „най – ниска цена”. 

 

Резултати от оценяването на офертите: 

На първо място:  „РИЛА - СНМ“ ЕООД с предлагана цена  39 678.10 /тридесет и девет 

хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и десет стотинки/ лева без ДДС. 



 4 

На второ място: „Гафуров сервиз“ ЕООД с предлагана цена  40 680.00 /четиридесет хиляди 

шестстотин и осемдесет лева/ лева без ДДС. 

На трето място: „Идеа Сервиз “ ЕООД с предлагана цена  40 995.80 /четиридесет хиляди 

деветстотин деведесет и пет лева и осемдесет стотинки/ лева без ДДС. 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка с 

класирания на първо място участник „РИЛА - СНМ“ ЕООД с предлагана цена  39 678.10 /тридесет и 

девет хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и десет стотинки/ лева без ДДС. 

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

документация по провеждане на процедурата на 31.01.2019г. 

  

                                                                                КОМИСИЯ:     Председател: /П*/ 

                                                                             /Анна Бистричка/ 

                                                                                                              Членове: 1. /П*/ 

                                                                                / Емилия Ичова / 

                                                                                                                              2. /П*/ 

                                                                                                                                     / Мария Ангелова / 

                                                                                                                              3. /П*/ 

                                                                                                                              /  Райна Серезлиева / 

                                                                                                                              4. /П*/ 

                                                                                                                                / Василка Панкова / 

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


