
       УТВЪРДИЛ: /П*/ 

         ЕМИЛ ИЛИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА

 СТРУМЯНИ 

                                                                                                          26.10.2016г. 

Д О К Л А Д 

от 

комисия, назначена със Заповед № З- З-407/14.10.2016г.на кмета на община Струмяни,  

изготвен на основание чл. 103, ал.3 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, 

 

 С Ваша Заповед № З- З-407/14.10.2016г. определихте комисия в състав: 

 Председател: Марияна Крумова Узунова – юрист 

 Членове: Вангел Димитров Стойчев – управител ДСП 

       Василка Илиева Панкова – ст. експерт към Дирекция „ОССИД” 

 която 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, 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 13.10.2016 г. в деловодството 

на община Струмяни бяха получени оферти за участие по обособени позиции, като следва: 

  

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

 За обособена позиция № 7 – Перилни и миещи препарати и консумативи –нито една 

оферта; 

 След информирането Ви за броя на получените оферти по отделните обособени позиции 

Вие приехте, че за обособена позиция № 7 – Перилни и миещи препарати и консумативи следва 

да се приложи разпоредбата на чл. 100, ал.12, т.1 от ЗОП, а именно да се удължи срока за 

представяне на оферти по обособени позиции № 7.  

 При тези условия комисията прие решение на първото си заседание да разгледа само 

постъпилата  един брой оферта по обособена позиция № 3 – Плодове и зеленчуци.  

 По отношение на постъпилата  един брой оферта за участие в процедурата за обособена 

позиция № 3 – Плодове и зеленчуци от следния участник: 

„Рупанов Трейд” ООД с входящ номер 66ф-257/12.10.2016г.  в 11:55 часа 

комисията извърши всички действия, предвидени в Закона за обществените поръчки и 

Правилника за прилагането му, а именно: Провери дали предложението е представено в 

запечатана непрозрачна опаковка; отвори опаковката и оповести съдържанието, след което 

пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, а след това разгледа 

допълнително представените документи, доказващи изпълнението на поставените от 

възложителя критерии за подбор. В резултат на извършената проверка комисията допусна до 

разглеждане на представеното техническо предложение на участника в процедурата. 

 На основание на предложените от участника срокове за отстраняване на 

несъответствието на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от 

Възложителя и за доставка на продуктите след направена заявка, комисията, при спазване на 



посочените в документацията формули, определи показателите П2 и П3 за  участника, като бяха 

получени следните резултати: 

 

участник Показател П2 Показател П3 

„Рупанов Трейд” ООД 20 20 

 За извършената работа комисията състави протокол, който беше подписан от всички 

членове без възражения. 

 В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал.3 от ППЗОП в профила на купувача беше 

публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на 

участниците в процедурата, а именно – 26.10.2016г. от 11:00 часа в залата на Общински съвет в 

сградата на Община Струмяни. 

 На посочената дата комисията проведе второто си заседание, на което бяха извършени 

следните действия: обявени бяха резултатите от оценяването на офертите по другите 

показатели, отворен беше плика  с надпис „Предлагани ценови параметри” и за обособена 

позиция № 3 – Плодове и зеленчуци беше обявена предложената цена, както следва: Участник 

„Рупанов Трейд” ООД е предложил цена  47 987,08 лева /четиридесет и седем хиляди 

деветстотин осемдесет и седем лева и осем стотинки/ без включен ДДС. Комисията определи 

показателя предлагана цена П1 за участника, като получените резултати от извършената оценка 

оформи в таблица както следва: 

 

 

участник Показател П1 Показател П2 Показател П3 Обща оценка 

„Рупанов Трейд” ООД 60 20 20 100 точки 

  

На основание на получените резултати комисията класира участниците както следва : 

- на първо място участникът „Рупанов Трейд” ООД с общ брой точки – 100 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор 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 за обособена позиция № 3 – Плодове и зеленчуци с 

класирания на първо място участник „Рупанов Трейд” ООД. 

За извършената работа, комисията състави протокол, който беше подписан без 

възражения. 

 

Към настоящия доклад прилагаме: 

1. Протокол  от 14.10.2016г. 

2. Протокол  от 26.10.2016г. 

 

 

Председател:Марияна Узунова /П*/ 

 

Членове: 

             Вангел Стойчев /П*/ 

 

              Василка Панкова /П*/ 

 

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

на личните данни.  

 


