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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за отваряне на плика с предлагана цена и разглеждане на ценовото предложение от 

офертата, представена от участника в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

ДОСТАВКА по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита 

процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „Периодични доставки на 

природен газ – метан  - компресиран за нуждите на Община Смолян и VІІ СОУ „Отец 

Паисий” град Смолян”, която обществена поръчка е открита с решение № 4 от 

03.02.2016г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в 

Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2016-0002 

 

Днес, 11.03.2016 г., в 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-7/08.03.2016 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  

Милена Хаджиева – ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян. 

Членове:  

1. Инж. Диана Калайджиева – гл. експерт в дирекция „СИОС”  в община Смолян. 

2. Инж. София Измирлиева – началник отдел „Общинска собственост“ в община Смолян. 

3. Петя Коровска – гл. експерт в отдел „Общинска собственост“в община Смолян. 

4. Пламен Мурджев – изпълнител - огняр в отдел „УСПОС“ в община Смолян. 

 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.69а, ал.3 и 

чл.71, ал.1 от ЗОП за отваряне и разглеждане на плика с предлаганата цена и проверка за 

съответствие с изискванията на възложителя на допуснатия участник и класиране. 

 

Комисията направи следните 

  

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

 

1. В изпълнение разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП не по-късно от 2 /два/ работни дни 

преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията е обявила чрез съобщение с изх. № 

ДЛ001942 от 08.03.2016 г. в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето им и 

резултатите от разглеждането на офертите по отношение на формална допустимост и 

съответствие на представените документи в Плик 1 и Плик 2 с изискванията на възложителя. 

 

2. Присъстващи лица: 
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При отваряне на офертите не присъстваха представители на участника, средствата за 

масово осведомяване и  други лица. 

 

 3. След като е установила формалната допустимост на предложението на участника и 

съответствието на документите и информацията в Плик № 1 и Плик № 2 с изискванията на 

възложителя комисията пристъпи към отварянето на плик № 3 с предлагана цена на допуснатия 

участник, който се установи, че отговаря на изискванията за подбор. 

 

 

1. 

Съдържанието на плик № 3 - „Предлагана цена”, от офертата на участника 

„РАЙКОВ СЕРВИЗ“ООД е, както следва: 

Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 3. 

Оферта по същество: 

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

доставчик на природен газ за страната без ДДС, акциз и надбавка за доставка. 

- цена за надбавка за доставка в размер на 498,00 лв. /словом четиристотин 

деветдесет и осем лева/  без ДДС. 

 

 

 

4. Председателят на комисията в изпълнение на разпоредбата на чл.69а, ал.3, изр.4 от 

ЗОП оповести предложената от участника цена. Трима от членовете на комисията подписаха 

всички документи, съдържащи се в Плик № 3 от офертата на участника, след което комисията 

продължи работата си в закрито заседание. Комисията провери служебно пълнотата на 

представената ценова оферта, при което направи следните констатации относно валидността и 

съответствието на представената оферта с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя: 

 

Участника е представил всички изискуеми от възложителя документи в плик № 3 „Предлагана 

цена“ съгласно т.12 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.12 на раздел 

III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка и същите 

са редовни.  

При изготвяне на офертата участника се е придържал точно към обявените от възложителя 

условия, като ценовото му предложение е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, 

така и на тези, определени от възложителя.  

 

 Въз основа на направените констатации и подробно изложените в настоящия 

протокол мотиви комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И : 
 

1. В съответствие с разпоредбата на чл.37, ал.3 от ЗОП допуска до етап класиране и 

определяне на изпълнител следния участник - „РАЙКОВ СЕРВИЗ“ООД. 

2.  Класира участниците, както следва: 

Първо място: „РАЙКОВ СЕРВИЗ“ООД, с предложена цена за надбавка за доставка на 

1000 куб.м.  в размер на 498,00 лв. /словом четиристотин деветдесет и осем лева/  без ДДС. 

3. Предлага на възложителя за изпълнител класирания на първо място участник, 

както следва: 
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„РАЙКОВ СЕРВИЗ“ООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от класирания на първо място участник в предложението 

му: 

- Срок за изпълнение на всяка доставка 1 ден /Словом един ден/, считан от получаване на 

заявката. 

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

на природен газ за страната без ДДС, акциз и надбавка за доставка. 

- цена за надбавка за доставка на 1000 куб.м. в размер на 498,00 лв. /словом четиристотин 

деветдесет и осем лева/  без ДДС. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 11.03.2016 г. 

 
 
 

  

 

Председател: 

Милена Хаджиева  

положен подпис 

/………………..................../ 

Членове: 

Инж. Диана Калайджиева 

положен подпис 

/………………..................../ 

Инж. София Измирлиева  

положен подпис 

/………………..................../ 

Петя Коровска  

положен подпис 

/………………..................../ 

Пламен Мурджев 

положен подпис 

/………………..................../ 

 
 

 
 

 

 

  

Дата на приемане на протоколите от възложителя: 12.03.2016г. 

 

Час на приемане на протоколите от възложителя: 10:00  

 

Приемане от възложителя на протоколите  положен подпис и печат  

от работата на комисията:  

                                                                                           НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

                                                                                          Кмет на община Смолян 

 
 

   


