
       Получил и утвърдил: 

          /П*/ 

 

ЕМИЛ ИЛИЕВ 

Кмет на община Струмяни 

Дата 22.12.2017г. 
 

Д О К Л А Д 
от 

комисия, назначена със Заповед № З-463/19.12.2017 г. на Вр.и.д. кмета на община 

Струмяни, съгласно заповед № З-460/15.12.2017г. 

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

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, 

 

 Със  Заповед № З-463/19.12.2017 г. на Вр.и.д. кмета на община Струмяни, 

съгласно заповед № З-460/15.12.2017г. е определена комисия в състав: 

 Председател: Анна Бистричка – юрист 

 Членове: 1. Иван Секулов – Секретар на община Струмяни; 

                            2. Василка Панкова - ст.експерт към Д-я „ ОССИД” в 

Община Струмяни, която да разгледа и оцени получените оферти за възлагане 

на обществена поръчка с предмет:: „Доставка чрез покупка на един брой 

употребявана  техника – самосвал за нуждите на община Струмяни”, на 

27.11.2017г. в профила на купувача и АОП е публикувано решение за откриване 

на процедура с ID номер в АОП 816942  и обявление за поръчка с с ID номер в 

АОП 816946. със срок на получаване на офертите до 18.12.2017г. 17:00 часа. 

 В срока за получаване на оферти за участие – 17:00 часа на 18.12.2017г. в 

деловодството на община Струмяни беше получена една оферта от Пламен 

Симеонов Първанов, гр.Перник с вх.№ 66ф-243/11.12.2017г. в 15:11 часа.                                  

 При тези условия комисията прие решение на първото си заседание да 

разгледа постъпилата оферта от Пламен Симеонов Първанов.  

  

Комисията извърши всички действия, предвидени в Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагането му, а именно: Провери дали предложението 

е представено в запечатана непрозрачна опаковка; отвори опаковката и оповести 

съдържанието и, 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 

представеното техническо предложение от участника в процедурата. 

 За извършената работа комисията състави протокол, който беше подписан 

от всички членове без възражения. 

 На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП в профила на купувача най-късно до два 

работни преди датата на отваряне на ценовите предложения беше публикувано 

съобщение, че отварянето на ценовите оферти по гореупоменатата поръчка ще се 

извърши на 22.12.2017г. от 09:00 часа в залата на Общински съвет в сградата на 

Община Струмяни. 



 На посочената дата комисията  проведе второто си заседание, на което  

обяви резултатите от оценяването на офертите по показател – най-ниска цена. 

Комисията класира участниците, както следва: 

- На първо място участникът Пламен Симеонов Първанов с ценово 

предложение – 10 416.67 лева /десет хиляди четиристотин и шестнадесет 

лева и шестдесет и седем стотинки/ 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на един брой 

употребявана  техника – самосвал за нуждите на община Струмяни” с 

класирания на първо място участник Пламен Симеонов Първанов. 

  

За извършената работа, комисията състави протокол, който беше подписан 

без възражения. 

 

Към настоящия доклад прилагаме: 

1. Протокол  от 19.12.2017г. 

2. Протокол от 22.12.2017г. 

 

 

 

Председател: Анна Бистричка /П*/ 

 

Членове: 

                Иван Секулов /П*/ 

 

                Василка Панкова /П*/ 

 

 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от ЗЗЛД. 

 

 

 

 


