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           /П*/ 

 

ПЕТЯ ТАСЕВА 

Вр.и.д.Кмет на община Струмяни 

З-460/15.12.2017г. 

Дата 19.12.2017г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

Днес 19.12.2017г. 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 с предмет: „Доставка чрез покупка на един брой употребявана  техника – 

самосвал за нуждите на община Струмяни”, назначена със Заповед № З-

463/19.12.2017г. на Кмета на община Струмяни. 

 

Комисията в състав: 

Председател :  1. Анна Бистричка – юрист в община Струмяни; 

Членове: 

2. Иван Секулов – секретар на община Струмяни; 

3. Василка Илиева Панкова - ст.експерт към 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 е постъпила 1 /един/ брой оферта от следния кандидат – 

Пламен Симеонов Първанов, която подробно се описва по-долу в протокола. 

На публичната част на заседанието не присъства представител на кандидата, 

както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията прочете наименованието на участника от регистъра 

на подадените оферти, както и от входираният за целта плик: 

1. Плик 1 с входащ № 66ф-243/11.12.2017г., предадена лично в 15:11 часа от 

участникът Пламен Симеонов Първанов; 

 

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

декларации. 

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка.  

Комисията пристъпи към отваряне на офертата  и оповести съдържанието и. 

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

техническото предложение и плика с предлагани ценови параметри на  участника. 

Комисията разгледа детайлно офертата за съответствие с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор и констатира следното: 



1. Оферта 1 на Пламен Симеонов Първанов, съдържа изискуемите документи за 

доказване на личното състояние. При детайлен преглед на представените 

документи в офертата на участника с изискванията на възложителя и 

критериите за подбор комисията констатира, че всички останали изисквания 

от Възложителя за съответствие с критериите за подбор са доказани от 

участника. 

Комисията допуска до по-нататъшно участие в процедурата участникът – Пламен 

Симеонов Първанов. 

Комисията пристъпи към разглеждане  на техническото предложение на 

участника, като констатира следното: 

Предлаганото превозно средство от страна на участника отговаря напълно с 

изискванията в техническата спецификация на Възложителя. Участникът в 

техническото си предложение подробно е описал доставката на превозното 

средство, както и за доказателство за изпълнение на поръчката е представил копия 

на свидетелството за регистрация част I и част II, талон за преминат технически 

преглед – валиден, застраховка на превозното средство – валидна. В подкрепа на 

твърденията си участникът е представил и снимков материал на превозното 

средство. 

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

19.12.2017г. да се публикува съобщение, че отварянето на ценовите оферти за 

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

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

разгледа от комисия назначена със Заповед № З-463/19.12.2017г. на Кмета на 

община Струмяни  на 22.12.2017г. от 09:00 часа в залата на общински Съвет в 

сградата на община Струмяни. 

 

Работата на комисията приключи в 13: 00 часа на 19.12.2017г.  

 

 

 

 

 Анна Бистричка – Председател /П*/ 

1. Иван Секулов – Секретар на община Струмяни /П*/ 

2. Василка Панкова – Ст. Експ. В ОССИД /П*/ 

 

 

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

 


