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П Р О Т О К О Л 
 

Днес 14.10.2016 г. в 11:00 часа, в залата 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 чрез публично 

състезание от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи 

препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на 

територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3: 

Плодове и зеленчуци; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи, назначена 

със заповед № З-407/14.10.2016г. на Кмета на Община Струмяни. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Марияна Крумова Узунова – юрист; 

Членове: 
1. Вангел Димитров Стойчев – управител ДСП 

2. Василка Илиева Панкова – ст. Експерт към Д-я „ОССИД“ , при Община 

Струмяни 

Се събра със задача да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на 

обществена поръчка с предмет : Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи 

препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на 

територията на Община Струмяни,разделена на следните обособени позиции: 3: 

Плодове и зеленчуци; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи. 

Критерий за възлагане : оптимално съотношение качество/ цена. 

 

На 05.08.2016г. в профила на купувача и АОП е публикувано решение за 

откриване на процедура с № 743692 и обявление за поръчка с № 743694 със срок  на 

получаване на офертите до 29.08.2016г. 17:00 часа. С решение за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано в АОП № 

747147/30.08.2016г. и на основание чл. 100,ал.12, т.1 от ЗОП е удължен срока за 

подаване на офертите до 20.09.2016г. в 17:00 часа. С решение за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано в АОП № 

750378/26.09.2016г. и на основание чл. 100,ал.12, т.1 от ЗОП е удължен срока за 

подаване на офертите до 13.10.2016г. в 17:00 часа. 

 

 

В срока за получаване на оферти за участие – 17:00 часа на 13.10.12016г. в 

деловодството на Община Струмяни са постъпили оферти  по отделните обособени 

позиции, както следва: 

За обособена позиция -№3 – Плодове и зеленчуци- само една оферта 

За обособена позиция -№7- Перилни и миещи препарати и консумативи- нито 

една оферта 

 

 

По отношение на обособена позиция № 7 – Перилни и миещи препарати и 

консумативи, комисията предлага на възложителя да се приложи разпоредбата на 

чл.100, ал.12, т.1 от ЗОП – удължаване на срока за подаване на оферти. 

 

Предвид горното комисията взе решение, че на днешното заседание ще бъдат 

отворени офертите само по обособена позиция №3 – Плодове и зеленчуци. 
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След получаване на списъка на участниците, на основание чл.103, ал.2 от ЗОП 

членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси с 

участниците в процедурата. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията пристъпи към отваряне на представената оферта по обособена 

позиция № 3 – Плодове и зеленчуци. 

 

Комисията оповести съдържанието на запечатаната  непрозрачна опаковка както 

следва: 

Участника „Рупанов Трейд“  ООД е представил следните документи: 

- Запечатан непрозрачен плик, надлежно надписан и опакован с наименование на 

предмета на процедурата и данните на лицето подало офертата 

- Опис на документите съдържащи се в офертата – Приложение №4 

- Оферта за участие в процедурата – Приложение №3 

- Единен европейски документ за обществени поръчки- Приложение №5 

- Декларация за отсъствие на обстоятелства  по чл. 54,ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП - 

Приложение №6 

- Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП- 

Приложение №7 

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд – Приложение №11 

- Свидетелство за регистрация на МПС- 3 бр. 

- Договор за наем на МПС – 3 бр. 

- Договор за наем на недвижим имот- склад 

- Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни 

№3870/07.03.2013г. 

- Удостоверение за регистрация на обект със странична, локална и ограничена 

дейност, с преобладаваща търговия на дребно с храни №4/04.05.2011г. 

- Удостоверение за регистрация на транспортно средство от министерство на 

земеделието и храните – 3 бр. 

- Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни – 1 бр. 

- Удостоверение за вписване на самостоятелен обект на Министерски съвет 

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата. 

- Препоръки – 5 бр. 

- Договор за възлагане на обществена поръчка проект – подписан и подпечатан на 

всяка страница – 1 бр. 

- ГФО на участника за 2013, 2014 и 2015 година 

- Запечатан непрозрачен плик с надпис техническо предложение по обособена 

позиция № 3- Плодове и зеленчуци, съдържащ : техническо предложение, 

декларация приложение №9 и декларация приложение №10 

- Запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис Предлагани ценови 

параметри по обособена позиция № 3 – Плодове и зеленчуци 

 

Членовете на комисията подписаха представеното от участника техническо 

предложение и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С изпълнение на посочените действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията.  
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Комисията пристъпи към разглеждане  на документите по чл. 39, ал.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществени поръчки за съответствие с изискванията към лично 

състояние и критериите за подбор, поставено от възложителя и установи следното: 

1. Участника „Рупанов Трейд“ ООД е представил надлежно попълнен ЕЕДОП. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор с оглед извършване на предварителния подбор и установи 

следното: 

Участника „Рупанов Трейд“ ООД е представил всички документи доказващи 

изпълнението на поставените от възложителя критерии за подбор, а именно: ГФО за 

последните три финансови години, документ за собственост на обект за производство 

и/или търговия на едро с храни, удостоверение за регистриране по реда на закона за 

храните, удостоверение за регистрация на транспортно средство, списък на изпълнени 

договори с предмет сходен на предмета на поръчката за последните три години и 

референции. 

Комисията допуска до разглеждане  представеното техническо предложение на 

„Рупанов Трейд” ООД, който предлага: 

- Срок за отстраняване на несъответствие на количество и качество на доставените 

продукти при рекламация на възложителя – 15 минути; 

- Срок за доставка на продуктите след направена заявка от възложителя – 15 минути; 

 

Комисията обявява следните резултати от оценяване на участниците за показателите: 

срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените 

продукти при рекламация на възложителя и срок за доставка на продуктите след 

направена заявка от възложителя. 

-  Показателят срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на 

доставените продукти при рекламация на възложителя  (П2) се изчислява по следната 

формула: 

 

         Най-кратък срок за отстраняване на несъответствие 

П2= …………………………………………………………….х20 

         Съответен срок за отстраняване на несъответствие 

 

Където:  

- най-краткия срок за отстраняване на несъответствие е 15 минути 

- съответния срок за отстраняване на несъответствие е 15 минути 

 

               15 

П2= ………….х20= 20 

               15 

 

- показателя срок на доставка (П3) се изчислява по следната формула: 

 

          Най-кратък срок за доставка 

П3=……………………………………х20 

         Съответен срок за доставка 

Където: 

- най-кратък срок за доставка е 15 минути 

- съответния срок за доставка е 15 минути 
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         15 

П3=………..х20=20 

          15 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Рупанов Трейд” ООД 20 20 

 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП в профила на купувача най- късно до 21.10.2016г. 

да се публикува съобщение, че отварянето на ценовите оферти за обособена позиция   

№ 3- Плодове и зеленчуци ще се извърши на 26.10.2016г. от 11:00 часа в залата на 

Общински съвет в сградата на Община Струмяни.  

Работата на комисията приключи в  17:00 часа на 14.10.2016г. 

 

 

 

 

           

   Председател: /П*/ 

 

 

    Членове:  

 

              Вангел Стойчев : /П*/ 

 

              Василка Панкова: /П*/ 

 

 

 

 ЕМИЛ ИЛИЕВ  /П*/ 

Кмет на Община Струмяни 

Дата: 26.10.2016г.                                                                                                

 

 

 

 

*Забележка: подписите са заличени в съответствие с разпоредбите на чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни.  

 

 

 

 

 

 


