
 

ПРОТОКОЛ 
 

 

 

Днес 10.01.2018г. в 11:00 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 Илиева 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. 

Председателят на комисията прие постъпилите оферти и регистъра на 

получените оферти, за което подписа протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че 

в законоустановения срок са постъпили 2 /два/ броя оферти от следните кандидати – 

ЕТ „Иван Трендафилов“, с ЕИК 101161250, представлявано от Иван Трендафилов; 

„БЕТОН“ ЕООД, с ЕИК 811183258, представлявано от Андрей Христов, които 

подробно се описват по-долу в протокола. 

На публичната част на заседанието присъстваха Иван Трендафилов – управител на 

фирма ЕТ „Иван Трендафилов“, с ЕИК 101161250 и Методи Ефремов – 

упълномощено лице от фирма „БЕТОН“ ЕООД с нотариално заверено пълномощно 

рег.№2387/04.05.2017г.на нотариус Елена Дончева, нотариус в район РС – 

Сандански, рег. №512 на Нотариалната камара. 

Председателят на комисията прочете наименованието на участниците от 

регистъра на подадените оферти по реда на постъпването им, както и от 

входираните за целта пликове: 

1. Плик 1 с входащ № 66ф-4/09.01.2018г., получена  в 14:14 часа от ЕТ „Иван 

Трендафилов“, с ЕИК 101161250; 

2. Плик 2 с входящ № 66ф-5/09.01.2018г., получена в 16:18 часа от „БЕТОН“ 

ЕООД, с ЕИК 811183258; 

 

На основание чл.103, ал.2 от ЗОП всички членове на комисията подписаха 

декларации. 

Всички оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки.  

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 

оповести съдържанието на всяка една от тях. 



На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима членове на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с предлагани ценови параметри на всички 

участници. 

На основание чл.54, ал.5 от ППЗОП комисията представи на присъстващия 

представители от фирмите  ЕТ „Иван Трендафилов“ и „БЕТОН“ ЕООД да подпишат 

техническото предложение и плика с предлагани ценови параметри на другите 

участници.Представителят на ЕТ „Иван Трендафилов“ подписа техническото 

предложение и плика с предлагани ценови параметри на „БЕТОН“ ЕООД, а 

представителя на „БЕТОН“ ЕООД подписа техническото предложение и плика с 

предлагани ценови параметри на ЕТ „Иван Трендафилов“. 

С това приключи публичната част на заседанието на комисията. 

Комисията продължи работа на закрито заседание. 

Комисията разгледа детайлно офертите за съответствие с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор и констатира следното: 

1. Оферта 1 на ЕТ „Иван Трендафилов“, с ЕИК 101161250, съдържа изискуемите 

документи за доказване на личното състояние.  

При детайлен преглед на представените документи в офертите на участника,  

представени от него спрямо изискванията на възложителя и критериите за подбор 

комисията констатира следното: 

– Участникът ЕТ „Иван Трендафилов“, с ЕИК 101161250,  е описъл в ЕЕДОП – 

част IV Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности“, 

т.9, че специализирания автомобил за сметосъбиране е за обслужване на съдове тип 

„Бобър“ и никъде не е описал и доказал, че притежава специализиран автомобил за 

обслужване на съдове тип „Мева“.  

Всички останали изисквания на Възложителя за съответствие с критериите за 

подбор са доказани от участника. 

Участникът ЕТ „Иван Трендафилов“, с ЕИК 101161250 е предложил в 

техническото предложение по показател К2 – срок за реакция при нужда от 

извършване на почистване на битови отпадъци при подаден сигнал – много 

кратък срок за реакция – 10 /десет/ минути.  

Към техническото предложение няма представена работна  програма в 

съответствие с техническата спецификация на Възложителя.  

  

2. Оферта 2 на „БЕТОН“ ЕООД, с ЕИК 811183258,  съдържа изискуемите 

документи за доказване на личното състояние.  

При детайлен преглед на представените документи в офертите на участника,  

представени от него спрямо изискванията на възложителя и критериите за подбор 

комисията констатира следното: 

– Участникът „БЕТОН“ ЕООД, с ЕИК 811183258 е представил работната 

програма представена към техническото предложение в част I, т.2 и т.3, която 

не съответства на графика заложен в техническата спецификация / 

Приложение 2/ към документацията  на Възложителя. Несъответствието се 

изразява в следнато:  

1. В работната програма на „БЕТОН“ ЕООД е описано в част I, т.2 – обход – 

с.Микрево- всички улици в Горна махала и Нова махала – дължина на 

маршрута – 34 км; 210 броя  съдовете за смет тип „Мева“ и 5 броя тип 

„Бобър“, а в техническата спецификация е заложено съдове за смет тип 

„Мева“за същият обход  – 216 броя;  

2. В работната програма на „БЕТОН“ ЕООД е описано в част I, т.3 – обход – 

с.Илинденци – всички улици и ул. „Васил Левски“ на с.Струмяни – дължина 



на маршрута – 8 км; 268 броя съдове за смет тип „Мева“ и 8 броя тип „Бобър“ 

а в техническата спецификация е заложено съдове за смет тип „Мева“за 

същият обход  – 210 броя. 

 

 При така констатираните от комисията липси и непълноти в представените 

оферти, на основание чл.104, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.195 от ЗОП и чл.54, ал.8, 

ал.9, ал.11 от ППЗОП, комисията предоставя възможност на участниците да 

представят нова информация, да допълнят или пояснят представената информация, 

с която да докажат съответствието си с критериите за подбор, а именно: 

1. Участник ЕТ „Иван Трендафилов“, с ЕИК 101161250  следва да представи в 

рамките на 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на уведомлението 

следните документи и обяснения: 

- Доказателства, че притежава специализиран автомобил за обслужване на 

съдове тип „Мева“ и нов ЕЕДОП, от който е видно това. 

- Да представи работна програма към техническото предолжение за 

изпълнение на поръчката 

- Да даде писмена обосновка за срока, който е дал за реакция при нужда от 

извършване на почистване на битови отпадъци при подаден сигнал. 

2. Участникът „БЕТОН“ ЕООД, с ЕИК 811183258 следва да представи в 

рамките на 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на уведомлението 

следните документи и обяснения: 

- Да се обоснове за така представената работна програма към техническото 

предложение за изпълнение на поръчката във връзка с констатираните 

несъответствия от комисията описани по-горе. 

 

Настоящият протокол следва да се изпрати на всички участници в деня на 

публикуването му в профила на купувача по пощата, куриер, на ръка или по реда на 

Закона за електронния подпис и електронния документ. 

 

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.  
 


