
 

О Б Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И 
 

                                                                            Утвърдил: /П*/ 
                                                                                                    Емил Илиев 
                                                                             Кмет на община Струмяни 
                                                                            Дата на утвърждаване:03.07.2018г. 

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

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л  

  В изпълнение на Заповед № З-117/30.05.2018 г. на кмета на Община Струмяни, 

на 30.05.2018 г. в 13:30 часа в Заседателната зала на общински съвет в 

административната сграда на Община Струмяни, с.Струмяни, област Благоевград, пл. 

„7 – ми Април” № 1, се събра комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 

103, ал. 1 от ЗОП,  на публично заседание за да отвори получените  оферти, постъпили  

във връзка с участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на 

чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: : „Поддържане и ремонт на улично осветление на 

21 населени места на територията на община Струмяни" открита с Решение № ОП-

4/11.05.2018г. на Кмета на Община Струмяни, с уникален номер на поръчката в РОП с 

ID: 9075919 от 11.05.2018 г., в състав: 

Председател на комисията:  
Анна Бистричка - юрист 
 

Членове на комисията: 

1. Стоян Стоянов – инспектор в дирекция ОССИД в община Струмяни; 

2. Мария Ангелова – специалист в дирекция ОССИД в община Струмяни; 

3. Ралица Христова – Карова – ст.експ. в дирекция ОССИД в община Струмяни; 

4. Василка Панкова – ст. експ. в дирекция ОССИД в община Струмяни; 

 

Резервни членове: 

Димитър Сарадинов  - специалист в дирекция ОССИД в община Струмяни; 

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

 

Заседанието беше открито от председателя на комисията в 13:30 ч. 

На публичната част от заседанието присъства Методи Ефремов – представител 

на участникът „БЕТОН“ ЕООД, с нотариално заверено пълномощно рег.№ 

2830/11.06.2014г. на нотариус Елена Дончева с рег.№ 512 на Нотариалната камара.  

В деня на провеждане на публичното заседание, с протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП, председателят на комисията получи подадените в определения срок: 

21.05.2018г. до 17.00 ч., три броя оферти за участие, както следва: 

1. „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД, гр. Сливен, ул. „Антон Пану“ № 5, оферта с вх. № 

66ф-73/21.05.2018 г., подадена в 09:47 ч. 

2. „ЕЛЕКТРО - ЕЛ“ ЕООД, гр.Благоевград, ул.“Т. Александров“ № 21, оферта с вх. № 

66ф-74/21.05.2018г., подадена в 13:17 ч. 



3. „БЕТОН“ ЕООД, гр.Сандански, ул. „Младост“ № 12, оферта с вх. № 66ф-

75/21.05.2018г., подадена в 15:57 ч. 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, 

ал.8 и ал. 13 от ППЗОП.  

След като членовете на комисията констатираха, че опаковките с офертите 

подадени от участниците в процедурата са непрозрачни и с ненарушена цялост, 

председателят на комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им. 

1. Оферта с вх. № 66ф-73/21.05.2018 г., подадена в 09:47 ч. на „ЕЛ И КЛИМА 

КОРЕКТ“ ООД, с ЕИК 201395965, гр. Сливен, ул. „Антон Пану“ № 5: 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на „ЕЛ И КЛИМА 

КОРЕКТ“ ООД и оповести съдържанието й. В съответствие с изискванията на чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и ценовото предложение от участника. Техническото и ценовото 

предложение на „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД, беше подписано и от пръсътващият 

представител на „БЕТОН“ ЕООД – Методи Ефремов. 

Участникът е с ценово предложение от 63 200.52 /шестдесет  и три хиляди и 

двеста лева и петдесет и две стотинки/ лева без ДДС. 

2. Оферта с вх. № 66ф-74/21.05.2018г., подадена в 09:47 ч. на „ЕЛЕКТРО - ЕЛ“ 

ЕООД, с ЕИК 101743148, гр.Благоевград, ул.“Т. Александров“ № 21,:  

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на „ЕЛЕКТРО - ЕЛ“ 

ЕООД  и оповести съдържанието й. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от 

ППЗОП трима от членовете на комисията   подписаха техническото предложение и 

ценовото предложение от участника. Техническото и ценовото предложение на „ЕЛ И 

КЛИМА КОРЕКТ“ ООД, беше подписано и от пръсътващият представител на 

„БЕТОН“ ЕООД – Методи Ефремов. 

Участникът е с ценово предложение от 69 821.20 /шестдесет и девет хиляди 

осемстотин двадесет и един лева и двадесет стотинки/ лева без ДДС.  

3. Оферта с вх. № 66ф-75/21.05.2018г., подадена в 15:57 ч. на „БЕТОН“ ЕООД, 

с ЕИК 811183258, гр.Сандански, ул. „Младост“ № 12,: 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на „БЕТОН“ ЕООД 

и оповести съдържанието й. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП 

трима от членовете на подписаха техническото предложение и ценовото предложение 

от участника. 

 Участникът е с ценово предложение от 62 967.05 /шестдесет и две хиляди 

деветстотин шестдесет и седем лева и пет стотинки/ лева без ДДС. 

 

С отварянето на подадените оферти за участие и извършване на действията по 

чл. 54, ал. 3 и 4 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията. 



На 18.06.2018 г.  от 11.00 ч. в Заседателната зала на общински съвет Струмяни, 

комисията в непроменен състав продължи работата си и пристъпи към разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 

от ППЗОП. 

На заседанието на комисията присъстваха всички членове. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 

Констатации при извършената проверка: 

 

Участник №1 -  „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД, гр. Сливен, ул. „Антон Пану“ № 5, 

оферта с вх. № 66ф-73/21.05.2018 г., подадена в 09:47 ч. с ЕИК 201395965 

  

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на 

закона за обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника 

и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Комисията допуска офертата на „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД, гр. Сливен, ул. „Антон 

Пану“ № 5, с ЕИК 201395965  до  по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

Участник №2 -  „ЕЛЕКТРО - ЕЛ“ ЕООД, гр.Благоевград, ул.“Т. Александров“ № 21, 

оферта с вх. № 66ф-74/21.05.2018г., подадена в 13:17 ч. с ЕИК 101743148 

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на 

закона за обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника 

и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Комисията допуска офертата на „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД, гр. Сливен, ул. „Антон 

Пану“ № 5, с ЕИК 201395965  до  по-нататъшно участие в процедурата. 

 

Участник №3 -  „БЕТОН“ ЕООД, гр.Сандански, ул. „Младост“ № 12, оферта с вх. № 

66ф-75/21.05.2018г., подадена в 15:57 ч. с ЕИК 811183258 

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на 

закона за обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника 

и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Комисията допуска офертата на „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД, гр. Сливен, ул. „Антон 

Пану“ № 5, с ЕИК 201395965  до  по-нататъшно участие в процедурата. 

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“. 

Офертите се класират на база на определения показател, като на първо място се 

класира офертата с най-ниска предлагана цена. 

Резултати от оценяването на офертите: 
 

 
На първо място:  „БЕТОН“ ЕООД, с ЕИК 811183258: с Предлагана цена  

62 967.05 /шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и пет стотинки / 

лева без ДДС. 

На второ място:  -  „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД, с ЕИК 201395965 : 

Предлагана цена  63 200.52 /шестдесет и три хиляди и двеста лева и петдесет и две 

стотинки/ лева без ДДС.  

На трето място: „ЕЛЕКТРО - ЕЛ“ ЕООД, с ЕИК 101743148: Предлагана цена  

69 821.20 /шестдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и един лева и двадесет стотинки/ 

лева без ДДС.  

 
Комисията предлага на възложителя да сключи договор за обществена 

поръчка, както следва: 

с класирания на първо място участник „БЕТОН“ ЕООД: с Предлагана цена  

62 967.05 /шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и пет 

стотинки/ лева без ДДС. 

 

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

цялата документация по провеждане на процедурата на 19.06.2018г. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател на комисията:  
 

Анна Бистричка /П*/ 
 

Членове на комисията: 

 

1. Стоян Стоянов -  /П*/ 

 

2. Мария Ангелова -  /П*/ 

 

3. Ралица Христова-Карова –  /П*/ 

 

4. Василка Панкова – /П*/ 

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


