
       УТВЪРДИЛ:/П*/ 

         ЕМИЛ ИЛИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА

 СТРУМЯНИ 

                                                                                                          ДАТА:17.11.2016г. 

Д О К Л А Д 

от 
комисия, назначена със Заповед № З-472/16.11.2016 г. на кмета на община Струмяни,  

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

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, 

 

 С Ваша Заповед № З-472/16.11.2016 г. 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. С ново решение за одобряване на обявление за изменение 

или допълнителна информация, публикувано в АОП №755290/27.10.2016г. и на основание чл.100, 

ал.12, т.1 от ЗОП е удължен срока за подаване на офертите по обособена позиция № 7 – Перилни и 

миещи препарати и консумативи до 15.11.2016г. в 17:00 часа. 

 С предходен доклад на комисията, към който приложихме изготвените протоколи,  Ви 

уведомихме за резултатите от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка за 

позиция № 3 – Плодове и зеленчуци. 

По отношение на процедурата за определяне на изпълнител за обособени позиции № 7 

беше приложена разпоредбата на чл.100, ал.12, т.1 от ЗОП и беше удължен срока за представяне 

на оферти за участие в процедурата по посочените обособена позиция. Решението беше 

публикувано в АОП под №755290/27.10.2016г..  

В срока за получаване на оферти за участие – 17:00 часа на 15.11.2016 г. в деловодството 

на община Струмяни не са постъпили оферти по обособена позиция № 7 – Перилни и миещи 

препарати и консумативи. 

Комисията предлага  на възложителя да приложи разпоредбите на чл.100, ал.12, т.1 във 

връзка с чл.100, ал.6 от Закона за обществени поръчки и да удължи срока за получаване на оферти 

по обособена позиция № 7 – Перилни и миещи препарати и консумативи.   

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

членове без възражения. 

 

Към настоящия доклад прилагаме: 

1. Протокол  от 16.11.2016г. 

 

Председател: Марияна Узунова /П*/ 

 

Членове:  1. Вангел Стойчев /П*/ 

2. Василка Панкова/П*/ 

 

Забележка: Подписите са заличени съгласно разпоредбите на чл.2 от Закона за защита на 

личните данни. 


