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ПРОТОКОЛ 
 

за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по 

възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI 

от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА 

ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН – КОМПРЕСИРАН ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

откритa с обява на кмета на община Смолян № 4 от 05.10.2018г., публикувана заедно с 

цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2268 - профил на купувача, за която обява за 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП на Портала за обществените 

поръчки е публикувана информация под уникален код ID  9081585 и информация за 

удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 

9081929. 

 

 

Първо заседание: 

 

Днес, 22.10.2018 г. от 09:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на Заповед № ОП-39/22.10.2018г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

Председател:  

Станка Василева Делирадева– старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

Членове: 

Сийка Василева Тунева – главен експерт в дирекция „УТ“ в община Смолян 

Евгени Асенов Чолаков- технически изпълнител дирекция „АИО иОМП“ в община Смолян 
  

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 и ал.4 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне на единствената 

постъпила оферта и обявяване на ценовото предложение, както следва: 

  

 1. Комисията започна работа след получаване на единствената представена оферта, 

протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от 

ППЗОП. 

  

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представената оферта 

всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  
 

 

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получената оферта 

следните констатации: 
 

3.1. Регистрирано предложение – 1 (една) оферта, както следва: 

 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/


                                                     

2 

 
 

№  

Наименование на участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата и час на 

получаване на 

предложението 

 

 

 

1. 

 

 

"РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД 

EИК: 126628942 

Адрес: област Хасково, община Димитровград 

гр. Димитровград 6400 

ул.“Хан Аспарух“ №  45 

Тел.: 0888 584 244 

Факс: 0391 60636 

E-mail: raykovserviz@abv.bg  
 

 

 

 

ДЛ010316 

 

 

 

 

 

Дата: 15.10.2018г. 

Час: 13:50ч 

 

 

3.2. Подаденото предложение е постъпило в определения от възложителя срок. 

 

3.3. Представеният плик е с ненарушена цялост. 

 

4. При отварянето на офертaтa не присъстваха представители на участника в 

обществената поръчка или негов упълномощен представител.  

 

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложението на единствения участник. За офертата се изпълниха следващите действия: 

Комисията обяви ценовото и техническото предложение. С извършването на горепосочените 

действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени 

възражения и комисията продължи работата си в закрито заседание.  

 

Второ заседание: 

 

На 23.10.2018 г., в 09:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 12, в 

изпълнение на Заповед № ОП- 39/22.10.2018г. на кмета на община Смолян се събра назначената 

комисия.  

 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.4 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи разглеждане на 

документите съдържащите се в офертата на участника "РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД 

(установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

установяване на съответствие на техническото предложение с предварително обявените 

условия и установяване на съответствие на ценовото предложение с предварително обявените 

условия), оценка и класиране, при което бяха извършени следните действия и бяха направени 

следните констатации: 

 

1. Разглеждане на документите съдържащите се в офертата на участника: 

 

"РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД: 

 

1.1. Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние 

на участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Списък на документи, Образец на 

документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия 
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оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, Декларации 

за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 

2, Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвени съгласно 

Образец № 3 и Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвени съгласно 

Образец № 9, Декларации по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, изготвени съгласно Образец № 7, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки 

за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ 

информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвен съгласно Образец № 1, е удостоверил: съответствието си с критериите за подбор, 

закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към 

участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е, че е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване 

на офертата доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а 

именно: Периодични доставки на природен газ- метан- компресиран за нуждите на 

община Смолян и VII СОУ „Отец Паисий гр. Смолян, за възложителя- Община 

Смолян. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и 

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвени 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците 

и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка 

с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

 Участникът с представените Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвени съгласно Образец № 9, е удостоверил липсата на други основания за изключване, 

които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и 

Декларации по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, изготвени съгласно Образец № 7. 

1.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително 

обявените от възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, Декларации за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор, изготвени съгласно Образец № 5, Декларации за 

срока на валидност на офертата, изготвени съгласно Образец № 6, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване.  

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, по образец съгласно 

Образец № 8. 
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Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 

- Цена на 1000 куб.м. се формира от обявената цена за природен газ от основния 

доставчик на природен газ за страната без ДДС, цена за достъп и пренос през 

преносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за 

достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на 

„Булгартрансгаз“ЕАД, акциз и надбавка за доставка. 

- Цена за надбавка за доставка в размер на 500 лева /словом петстотин лева/ без 

ДДС. 
 Срок за изпълнение на всяка доставка е до 2 (словом два) календарни дни, считани от 

получаване на съответната заявка. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено съгласно 

разпоредбите на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и условията на възложителя и съдържа 

изискуемите документи, представени в изискуемата форма. 

          Ценово предложение:  

          Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.  

Заключение на комисията: 

          Офертата на участника следва да се допусне до класиране въз основа на икономически 

най- изгодната оферта при критерий за възлагане „най- ниска цена“. 

 

2. При разглеждането на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения 

за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 

 

3. След като беше определено съответствието на представената оферта както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към класиране на допуснатата оферта на 

участника "РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД, въз основа на икономически най- изгодната оферта при 

критерий за възлагане „най- ниска цена“. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадената оферта и изготвените справки 

 

Р Е Ш И: 
  

I. На основание чл. 58,ал.1 във връзка с чл. 97 ал.4 от ППЗОП, комисията  класира 

участника в производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност 

по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ 

ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН – КОМПРЕСИРАН ЗА НУЖДИТЕ НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН“, както следва: 

 

ПЪРВО МЯСТО: "РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД, с предложена цена за надбавка за 

доставка на 1000 куб.м. в размер на 500 лева /словом петстотин лева/ без ДДС. 

 

ІI. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена 

поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на 

оферти с обява с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН – 

КОМПРЕСИРАН ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класираният на първо място 
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участник, както следва: "РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД, като договорът за изпълнение да се 

сключи при следните съществени условия, обективирани от класирания участник в 

предложението му: 

- Срок за изпълнение на всяка доставка е до 2 (словом два) календарни дни, 

считани от получаване на съответната заявка.  

- Цена на 1000 куб.м. се формира от обявената цена за природен газ от основния 

доставчик на природен газ за страната без ДДС, цена за достъп и пренос през 

преносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за 

достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на 

„Булгартрансгаз“ЕАД, акциз и надбавка за доставка. 

- цена за надбавка за доставка на 1000 куб.м. в размер на 500 лева /словом 

петстотин лева/ без ДДС. 

 

Комисията приключи работа на 23.10.2018г., като предаде протоколите от своята работа 

на възложителя на 23.10.2018 г. в 11:30 ч. 

 

Комисия в състав: 

Председател и член: Станка Василева Делирадева положен подпис 

Членове: Сийка Василева Тунева положен подпис 

 Евгени Асенов Чолаков положен подпис 

 

 

положени подпис и печат 

Дата: 23.10.2018г. Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян  

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян  

 

 

Забележка: Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание 

чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД). 

 


