
 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес 23.08.2017г. 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 на хранителни 

продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, 

разделена на следните обособени позиции: 1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни изделия; 

3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, 

подправки, варива, замразени продукти и др.; 6. Хляб и хлебни изделия“, назначена със Заповед № 

З-352/23.08.2017г. на Кмета на община Струмяни. 

 

Комисията в състав: 

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

Членове: 

2. Вангел Стойчев – Управител ДСП Струмяни; 

3. Василка Илиева Панкова - ст.експерт към дирекция „ ОССИД” на община 

Струмяни; 

4. Кирил Янев – старши счетоводител в община Струмяни; 

5. Славина Гутева – счетоводител в 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 3 

/три/ броя оферти от следните кандидати – „Еталон 66“ ЕООД, с ЕИК 200876771; „Апекс Капитал“ 

ЕООД, с ЕИК 200054103 и  „Рупанов Трейд“ ЕООД, с ЕИК 200377074, които подробно се описват 

по-долу в протокола. 

На публичната част на заседанието присъства Любомир Рупанов – управител на фирма „Рупанов 

Трейд“ ЕООД, с ЕИК 200377074. 

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-177/18.08.2017г., предадена лично в 08:34 часа от „Еталон 66“ 

ЕООД, с ЕИК 200876771 за обособена позиция 6 – Хляб и хлебни изделия; 

2. Плик 2 с входящ № 66ф-178/21.03.2017г., предадена в 14:51 часа чрез пълномощник 

Любомир Георгиев Любенов – представител на участникът – „Апекс Капитал“ ЕООД, с 

ЕИК 200054103, с нотариално заверено пълномощно рег.№ 3344/17.08.2017г. на нотариус 

Яна Тозева с рег.№ 548 на Нотариалната камара, за обособени позиции: 1. Мляко и 

млечни продукти, 2. Месо и месни изделия, 4. Консерви, 5. Разни хранителни продукти 

– захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; 

3. Плик 3 с входящ № 66ф-180/22.08.2017г., предадена лично в 10:15 часа от „Рупанов Трейд“ 

ЕООД, с ЕИК 200377074 за обособени позиции: 1. Мляко и млечни продукти, 2. Месо и 

месни изделия, 3. Плодове и зеленчуци, 4. Консерви, 5. Разни хранителни продукти – 

захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.. 

 

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 всички 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 представител от фирма 

„Рупанов Трейд“ ЕООД да подпише техническото предложение и плика с предлагани ценови 

параметри на другите участници. 

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 „Еталон 66“ ЕООД, с ЕИК 200876771  за обособена позиция 6 – Хляб и 

хлебни изделия, 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. 

2. Оферта 2 на „Апекс Капитал“ ЕООД, с ЕИК 200054103 за обособени позиции: 1. Мляко и 

млечни продукти, 2. Месо и месни изделия, 4. Консерви, 5. Разни хранителни продукти 

– захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.,  съдържа 

изискуемите документи за доказване на личното състояние. При детайлен преглед на 

представените документи в офертите на участника, представени от него за всяка една от 

обособените позиции, комисията констатира, че всички изисквания от Възложителя за 

съответствие с критериите за подбор са доказани от участника. 

3. Оферта 3 с входящ № 66ф-180/22.08.2017г., 10:15 часа на „Рупанов Трейд“ ЕООД, с ЕИК 

200377074  за обособени позиции: 1. Мляко и млечни продукти, 2. Месо и месни изделия, 

3. Плодове и зеленчуци, 4. Консерви, 5. Разни хранителни продукти – захарни и 

тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.. съдържа изискуемите 

документи за доказване на личното състояние. При детайлен преглед на представените 

документи в офертите на участника,  представени от него за всяка една от обособените 

позиции с изискванията на възложителя и критериите за подбор комисията констатира 

следното: 

– Участникът „Рупанов Трейд“ ЕООД, с ЕИК 200377074 е описъл в ЕЕДОП – част IV 

Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности“, т.1б, че е 

изпълнил минимум един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката през 

последните три години, включително стойностите, датите и контрагентите. 

Посоченото обстоятелство се доказва с референция/препоръка за добро изпълнение на 

посочените в списъка договори.  

 Участникът не е доказал посоченото обстоятелство с представянето на 

референция/препоръка за добро изпълнение на посочените в списъка договори. 

 Всички останали изисквания на Възложителя за съответствие с критериите за подбор са 

доказани от участника. 

 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 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 „Рупанов Трейд“ ЕООД, с ЕИК 200377074  следва да представи в рамките на 5 

/пет/ работни дни от датата на получаване на уведомлението следните документи: 

- Доказателства под формата на референция/препоръка за добро изпълнение на 

посочените в списъка договори с предмет, сходен с предмета на поръчката през 

последните три години. 

 

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. Вангел Стойчев – Управител ДСП Струмяни /П*/ 

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

4. Кирил Янев – Ст.счетоводител /П*/ 

5. Славина Гутева – Счетоводител /П*/ 

 

 

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

защита на личните данни. 

 


