УТВЪРЖДАВАМ
ПРОТОКОЛ: /П*/
/ЕМИЛ ИЛИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ/
17.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ
Днес 06.10.2016г. в 14.00 ч., комисия, назначена със заповед № 3-397/06.10.2016г. на
Кмета на Община Струмяни, на основание чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 3, т. 2 /услуги и
доставки/ и чл. 97 от ППЗОП и във връзка с обявена процедура по реда на глава
двадесет и шеста от ЗОП чрез "събиране на оферти с обява" с № ОП-15/12.,09.2016г., с
ID: 9056422 на АОП и информация за удължаване на първоначалния срок за
получаване на оферти с ID: 9056941 на АОП, с предмет: „ Сметосъбиране и
сметоизвозване от 6 /шест/ населени места от община Струмяни” в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Крумова Узунова –юрист
ЧЛЕНОВЕ:
1. Василка Илиева Панкова – ст.експ. в дирекция ОССИД
2. Катерина Иванова Жегова– счетоводител в община Струмяни
3. Ива Герасимова Тушева – мл. експ. в дирекция ОССИД
4. Райна Димитрова Серезлиева - ст. инсп. в дирекция ОССИД
се събра в 14.00 ч. в Залата на общински съвет – Струмяни в сградата на Общинска
Администрация – Струмяни, с. Струмяни, общ. Струмяни, пл. 7 – ми Април № 1 да
отвори и разгледа представени 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.
На публичната част от заседанието присъства Методи Ефремов - представител на
участникът, с нотариално заверено пълномощно рег. №2830/11.06.2014г.на нотариус
Елена Дончева с рег.№ 512 на Нотариалната камара.
Председателят на комисията прочете наименованието на участника от плика и
регистъра на подадените оферти по реда на постъпването им:
1. Оферта 1, подадена от „Бетон“ ЕООД, гр. Сандански с вх. № 66ф221/27.09.2016г. в 16.37 ч.
На основание чл. 103, ал. 2 от ЗОП всички членове на комисията подписаха
декларации.
Офертата е представена в непрозрачна опаковка. Комисията пристъпи към отваряне на
офертата. Комисията оповести нейното съдържание и обяви ценовото предложение:
1. Оферта 1, подадена от „Бетон“ ЕООД, гр. Сандански с вх. № 66ф221/27.09.2016г. в 16.37 ч. е с ценова оферта в размер на 69 900.00 лева без ДДС.
1

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха
техническото предложение и ценовото предложение на участника.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи работа на закрито заседание.
Комисията разгледа детайлно офертата за съответствие с изискванията за личното
състояние и критериите за подбор и констатира следното:
1. Оферта 1, подадена от „Бетон“ ЕООД, гр. Сандански с вх. № 66ф-221/27.09.2016г. в
16.37 ч.
Комисията разгледа документите в офертата на „Бетон“ ЕООД и установи, че същата
отговаря на условията на възложителя, критериите за подбор и изискванията за лично
състояние. Комисията допуска до по-нататъшно разглеждане и оценка на офертата на
„Бетон“ ЕООД.
Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на офертите, по реда на тяхното
постъпване, като критерия за възлагане на поръчката е: Най-ниска цена. (Чл. 70, ал. 2,
т. 1 от ЗОП).
Въз основа на разгледаната ценова оферта на участника и
поради това, че
предложената цена е по-ниска от прогнозната стойност на поръчката, комисията
извърши следното класиране:
На първо място: „Бетон“ ЕООД
Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обявена по реда на глава
двадесет и шеста от ЗОП чрез "събиране на оферти с обява" обществена поръчка, с
предмет: „ Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места от община
Струмяни” да бъде определен участника, класиран на първо място, а именно: „Бетон“
ЕООД.
Комисията приключи своята работа на 06.10.2016г. в 15.00 ч., и представи протокола от
своята заключителна работа на Възложителя за утвърждаване.
Настоящият протокол 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.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Крумова Узунова –юрист /П*/
ЧЛЕНОВЕ:
1. Василка Илиева Панкова – ст.експ. в дирекция ОССИД /П*/
2. Катерина Иванова Жегова– счетоводител в община Струмян /П*/
3. Ива Герасимова Тушева – мл. експ. в дирекция ОССИД /П*/
4. Райна Димитрова Серезлиева - ст. инсп. в дирекция ОССИД /П*/
*Забележка: подписите са заличени в съответствие с разпоредбите на чл. 2 от Закона за
защита на личните данни.
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