
 

 

О Б Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И 
 

 
                                                            УТВЪРДИЛ: /П*/ 

                                                                       09.03.2018г. 

                        КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Емил Илиев/ 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 
 

 

 

Днес 22.02.2018г. 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. 

Всички членове на комисията присъстваха на заседанието. 

Председателя на комисията прие допълнително получените документи от г-жа 

Марияна Иванова на длъжност „специалист“, Дирекция „АПИФО“. 

Всички членове на комисията констатираха, че получените допълнително 

документи от ЕТ „Иван Трендафилов“,  с ЕИК 101161250  и „БЕТОН“ ЕООД,  с 

ЕИК 811183258 са в непрозрачни опаковки. 

С писмо изх. № 0804-33/11.01.2018г. на община Струмяни подписано от  

Председателя на комисията е изпратен Протокол от 10.01.2018г. на участниците в 

обществената поръчка - ЕТ „Иван Трендафилов“,  с ЕИК 101161250  и „БЕТОН“ 

ЕООД,  с ЕИК 811183258, като на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията е 

представила възможност на участниците в срок от 5 /пет/ работни дни от датата на 

получаване на протокола в гореупоменатата процедура да представят писмено 

разяснение или нова информация, да допълнят или пояснят представената 

информация, с която да докажат съответствието си с критериите за подбор,  

съгласно текста на протокола от 10.01.2018г. 



В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП  - участникът ЕТ „Иван Трендафилов“,  с 

ЕИК 101161250, с вх. № 66ф-14/17.01.2018г., на община Струмяни в 12:57 часа е 

представил следните документи: нов ЕЕДОП, талони на МПС – та – 3 броя, 

техническо предложение и работна програма, писмена обосновка. 

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП  - участникът „БЕТОН“ ЕООД,  с ЕИК 

811183258, с вх. № 66ф-17/19.01.2018г., на община Струмяни в 10:21 часа е 

представил следните документи: писмена обосновка на представената Работна 

програма към техническо предложение, работна програма. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки   

и другите документи, представени от участниците.  

 След обстоен прочит на всички документи, комисията констатира следното: 

1.Приема писмената обосновка на участникът „БЕТОН“ ЕООД,  с ЕИК 

811183258. 

2.Не приема писмената обосновка на участникът ЕТ „Иван Трендафилов“,  с 

ЕИК 101161250. 

Предвид факта, че собствената база /гараж/ на фирмата се намира на 

територията на община Кресна, което населено място е на отстояние десет 

километра от община Струмяни, непосочването от участника в коя част на община 

Кресна е ситуирана неговата база, предвид и обстоятелството, че в предмета на 

публичното състезание е включено „Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ 

населени места на територията на община Струмяни“ и всички  тези шест населени 

места са разположени на различни инфраструктурни територии и географско 

местоположание, отстояния и места в община Струмяни /Кресна – Струмяни – 

около 11,7 км; Кресна – Илинденци – около 14,3 км; Кресна – Драката – около 15,1  

км; Кресна – Каменица – около 9,7 км; Кресна Крушица – около 6,9 км/, и отделно 

от това маршрута, по който следва да се изминава разстоянието Кресна – Струмяни 

съвпада с международен път Е79, който представлява една от най - натоварените 

пътни артерии в страната, и с оглед всичко това комисията е на мнение, че 

посоченото време от 10 /десет/ минути за реакция е нереалистично и напрактика е 

невъзможно да се изпълни и постигне.  

Допълнителен аргумент в подкрепа на мнението на комисията са и 

оферираните срокове за реакция от останалите участници са в пъти повече по-дълги 

от оферирания участник. Възложителят не е ограничил участниците с оферирането 

на минимален срок за изпълнение, като всеки от тях е бил свободен да оферира 

къкъвто срок за изпълнение прецени, с оглед на възможностите си. Срокът обаче 

следва да бъде доказан /обоснован като реален и изпълним, а не да е предложен 

единствено и само с цел спечелване на поръчката. В противен случай участникът ще 

получи предимство / повече точки по показател срок за реакция при нужда/, което 

не му се следва и с което би бил нарушен принципа на равнопоставеност, прогласен 

в чл.2 от ЗОП. За комисията е обективно невъзможно да изведе категорично 

заклчение, че предложения от участника срок е реален и изпълним. Именно поради 

това, комисията е изискала разяснения или допълнителни доказателства.  

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.107, ал.2, буква „а“ от ЗОП, 

комисията взе следните решения: 

 

1. Комисията отстранява от по-нататъшно участие  участникът  ЕТ „Иван 

Трендафилов“,  с ЕИК 101161250. 

2. Комисията  допуска до по-нататъшно участие в процедурата участникът 

„БЕТОН“ ЕООД,  с ЕИК 811183258. 



 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на 

допуснатият участник - „БЕТОН“ ЕООД,  с ЕИК 811183258. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 

оферта”, съгласно разпоредбите на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП: 

  

Коф. = К1 + К2 

 

К1 – Предложена цена – максимална тежест – 65 точки 

К2 – срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови 

отпадъци при подаден сигнал  – 35 точки 

 

К1 – Предложена цена, офертата на участниците се оценява по следната 

формула: 

   

 

    

 

            Най ниска  предложена цена 

К1 = -------------------------------------------- х 65 

              Цена на участника 

 

Където „най-ниска предложена цена“ е най ниската, предложена стойност за 

целия период на изпълнение на поръчката измежду всички участници, а „цена на 

участника“ е стойността за извършване на дейностите за целия период на 

изпълнение на поръчката, посочена в предложението. 

Забележка! В случай че участник е посочил цена за изпълнение, която 

надвишава осигурения от възложителя финансов ресурс, то неговото предложение 

няма да бъде оценявано и ще бъде отстранен от участие във възлагането. 

 

К2 – срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови 

отпадъци при подаден сигнал, изчислява се по следната формула: 

 
            срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови отпадъци при   подаден сигнал 

К2 = ----------------------------------------------------------------------------------------х 35 

            най-кратък срок за реакция предложен от даден участник 

 

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за 

изпълнител на обществената поръчка. 

Участникът „БЕТОН“ ЕООД: 

Показателят К2 срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови 

отпадъци при подаден сигнал  – 35 точки, се изчислява по формулата: 

 

 

            срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови отпадъци 

при   подаден сигнал 

К2 = ----------------------------------------------------------------------------------------х 35 

            най-кратък срок за реакция предложен от даден участник 

където: 



- срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови отпадъци 

при   подаден сигнал е 24 /двадесет и четири/ часа. 

- най-кратък срок за реакция предложен от даден участник е 24 /двадесет и 

четири/ часа. 

 

                  24    

К2 = ………… х 35 = 35 точки 

               24 

 

 

участник Показател К2 

„БЕТОН“ ЕООД 35 точки 

 

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

12.03.2018г. да се публикува съобщение, че отварянето на ценовите оферти от 

комисия назначена със Заповед № З-4/10.01.2018г. на Кмета на община Струмяни 

ще се извърши на 14.03.2018г. от 11:30 часа в залата на общински Съвет в сградата 

на община Струмяни. 

  

Работата на комисията приключи в 13:00 часа на 22.02.2018г. 

 

 

 

 

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. 

 


