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                                                                 У Т В Ъ Р Д И Л: 

                         К М Е Т  НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

                   

…………………………                             

/д-р Валентин Василев/ 

 

 

ДОКЛАД 

 
 

за резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

„открита процедура“ с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на 

общинската пътна мрежа на територията на община Разград през експлоатационни 

сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г.“ по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

от комисия назначена с Ваша Заповед № 1155/20.09.2018 г., в съответствие с 

разпоредбите на чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.51, ал.1 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки(ППЗОП) 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, 

 

 

С Ваше Решение № ЗОП-47/15.08.2018 г. е открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез „открита процедура“ с предмет: „Зимно поддържане и 

снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Разград 

през експлоатационни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г.“, както и са одобрени 

обявление за оповестяване на процедурата и документация за провеждане на процедурата. 

В обществената поръчка не са включени обособени позиции. 

 

Комисията за провеждане на процедурата, определена със Заповед № 

1155/20.09.2018 г., в състав: 

                          Председател:  

Галина Милкова Георгиева-Маринова -  зам.-кмет на Община Разград. 

                      и 

             Членове: 

                      1.Галина Панайотова Замфирова-началник отдел „Инвестиционни дейности” 

в Община Разград; 

                      2. Виргиния Николаева Станкова – гл.юрисконсулт–обществени поръчки в 

Дирекция „Правно и нормативно обслужване“ в Община Разград. 

 

извърши необходимите действия, регламентирани в чл.54-чл.57 от  ППЗОП, при спазване 

изискванията на ЗОП/ППЗОП и условията, определени в документацията на обществената 

поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна 

мрежа на територията на община Разград през експлоатационни сезони 2018/2019 г. и 

2019/2020 г.“ и изготви настоящия доклад, който са отразени резултатите от работата й. 

Действията на комисията са описани в протоколите от нейната работа - Протокол №1 от 

20.09.2018 г. и Протокол №2 от 26.09.2018 г.. 

Назначената комисия в посочения по-горе състав, започна своята работа на 

20.09.2018 г., в 10:00 часа, в стая № 102 на административната сграда на Община Разград, 
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с адрес: гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А. Председателят на комисията, получи от 

деловодството Входящия регистър на постъпилите оферти, подписа протокола по чл.48, 

ал.6 от ППЗОП, след което в съответствие с обявените от възложителя условия и на 

основание чл. 54 от ППЗОП започна своята работа. 

  Председателят на комисията запозна присъстващите с Ваша Заповед № 

1155/20.09.2018 г., с която е определен състава на комисията и нейната задача и представи 

членовете на комисията.Членовете на комисията са уведомени за своята работа в 

комисията в съответствие с направеното в самата заповед отбелязване, като се подписаха 

на заповедта, че са запознати с нейното съдържание. 

 

На първото заседание на комисията, в съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.2 от 

ППЗОП, присъстваха представител на участника подал оферта за участие и представител 

на средствата за масово осведомяване.Представителите се вписаха в нарочно изготвен 

Списък на присъствалите в процедура за възлагане на обществена поръчка  с  

горепосочения предмет, като се приложи и представеното пълномощно.  

Председателят на комисията оповести участника, подал оферта за участие, съгласно 

приложения към настоящия протокол Входящ регистър на постъпилите оферти. По 

Регистъра на подадените оферти беше констатирано, че  в определения краен срок за 

подаване на оферти – 17:30 часа на 19.09.2018 г. в деловодството на Община Разград е 

подадена  1/една/ оферта за участие в процедурата от следния участник:  

 „Пътно строителство“ АД с вх.№ АО-05-03-7137/19.09.2018 г., заведена в 11:25 

часа в подготвения и приложен към документацията на процедурата входящ регистър. 

Няма оферти, подадени след изтичане на определения срок за получаване на 

оферти. Регистърът е приключен в 17:30 часа на 19.09.2018 г. от деловодител, заверен с 

подпис, предаден е Приемо-предавателен протокол. 

Членовете на комисията попълниха декларации по чл.51, ал.8 и ал.9 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП, в 

съответствие с т.ІІІ от заповедта за назначаване на комисията. 

            След извършените процедурни действия и проверка на присъстващите лица, 

председателят на комисията покани нейните членове да огледат и се уверят в целостта на 

запечатаната опаковка, съдържаща депозираната оферта. Установи се, че офертата е 

поставена в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка и комисията 

пристъпи към изпълнение на действията, описани в чл.54 от ППЗОП и представляващи 

публичната част от заседанието на последната: 

При извършване на действията по чл.54, ал.3 от ППЗОП, след оповестяване на 

съдържанието на опаковката и проверка с представения опис на документите, се 

установиха следните докементи, а именно: 

Опис на представените документи-1бр.с приложени документи; 

Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)-1бр. за участника 

на електронен носител(CD); 

Договор за наем на техника-2 бр. 

Техническо предложение1 бр.с приложения към него-5 бр.; 

Запечатан „ПЛИК „Предлагани ценови параметри“. 

Трима членове на комисията, подписаха техническото предложение и Плика 

„Предлагани ценови параметри“ на участника и с това, съгласно разпоредбата на чл.54, 

ал.6 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Членовете на комисията пристъпиха към разглеждане на електронно предоставения 

носител (CD) съдържащ еЕЕДОП. При разглеждане на последния се установи, че дискът 

съдържа 3 броя еЕЕДОП-1 бр. по отношение на участника и 2 бр. по отношение на ЮЛ 

предоставящи техника с оглед покриване на критерии за подбор с приложени договори за 
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наем на техника. Комисията след прегледа на трите броя еЕЕДОП, не констатира 

наличие на липси, непълноти и/или несъответствия, в резултат на което единодушно взе 

решение да допусне офертата на участника  „Пътно строителство“ АД, поради 

установено съответствие с изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор, за проверка на съответствието на офертата му с предварително обявените 

условия. Комисията в изпълнение  на поставената задача пристъпи към разглеждане на 

Техническото предложение на участника, в резултат на което установи съответствие по 

форма и съдържание с изискванията на възложителя  и предварително обявените 

условия, в резултат на което взе решение да допусне до оценка съобразно възприетия 

критерий Ценовото предложение на участника  „Пътно строителство“ АД, поради това че 

офертата отговаря на изискванията на възложителя. На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, 

комисията обяви  чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 

отваряне: 26.09.2018 г. от 14:00ч., в зала 102, ет.1 в сградата на Община Разград, с адрес: 

гр.Разград, бул. „Бели Лом“ №37А. 

На 26.09.2018 г., в 14:00 часа, в зала № 102 на административната сграда на 

Община Разград, с адрес: гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, комисия, назначена със 

Заповед № 1155/20.09.2018 г. на кмета на Община Разград, в съответствие с разпоредбите 

на чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.51, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки(ППЗОП), в горепосочения състав, 

продължи своята работа. На основание чл.57, ал.3, изр.последно от ППЗОП комисията  

отвори ценовото предложение на участника „Пътно строителство“ АД и го оповести: 

 

 
№ Дейност/операция мярка Единична 

цена в лева с 

печалба без 

ДДС 

І. Снегопочистване на 1км.път   

1. Снегопочистване на 1 км.път- при ползване на роторен снегорин лв./км 150,00 

2. Снегопочистване на 1 км.път- при ползване на друга специализирана 

техника 

  

2.1 Снегопочистване на 1 км. път ниво  -1 лв./км 40,00 

2.2 Снегопочистване на 1 км. път ниво  -2 лв./км 37,00 

2.3 Снегопочистване на 1 км. път ниво  -3 лв./км 34,00 

2.4 Отстраняване на снежни валове и преспи лв./км 150,00 

ІІ. Извличане на МПС лв./час 78,00 

ІІІ. Механизация за опесъчаване и лугиране на 1 км. път   

1. Опесъчаване / без материала за опесъчаване / лв./км 34,00 

2. Лугиране / без материала за лугиране / лв./км 34,00 

IV. Материали за опесъчаване и лугиране   

1. Пясъко-солна смес- с включени ДСР и печалба, без ДДС лв./м3 115,00 

2. Луга- с включени ДСР и печалба, без ДДС лв./м3 60,00 

V. Изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в 

обхвата на пътя, които водят до образуването на снегонавявания. 

лв./м2 5,00 

Комисията след приключване на публичната част, пристъпи към разглеждане на  

Ценово предложение - на участника и в изпълнение на поставената й задача разгледа и 

сравни предложението на участника по отношение на вписаните/предложените стойности 

и установи съответствие с изискванията и липса на грешки.Участникът е предложил 

единични цени на всички видове дейности/операции, в резултат на което от комисията 

единодушно е взето решение за допускане до оценка в съответствие с изискванията на 

възложителя в обществената поръчка с горепосочения предмет на участника „Пътно 

строителство“ АД. Комисията предвид, че има само една постъпила оферта, констатира 

неприложимост на нормата на чл.72 от ЗОП. Комисията пристъпи към прилагане на  

„Критерий за оценка  и  методика за определяне  на  общата  оценка (К)  и  класиране 

на офертите“(приложение към документацията) въз основа на икономически най-
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изгодна оферта, при критерий „най-ниска цена“ по смисъла на чл.70, ал.1 и ал.2, т.1 от 

ЗОП. Предвид, че подадената оферта е само една при прилагане на формулите в 

методиката, участникът е получил  максималния възможен брой точки- 100 , в резултат 

на което комисията е взела решение с което участникът „Пътно строителство“ АД, 

съобразно възприетия критерий, в обществената поръчка с предмет „Зимно поддържане и 

снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Разград през 

експлоатационни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г.“ е класиран  на I място с комплексна 

оценка 100 точки. 

 

Предвид гореизложеното, комисията предлага участникът „Пътно строителство“ 

АД, да бъде определен за изпълнител и с него да бъде сключен договор за обществена 

поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на 

територията на община Разград през експлоатационни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г.“  

На основание чл.106, ал.1 от ЗОП и чл. 60, ал. 1-ал. 3 от ППЗОП, комисията предаде 

на Възложителя настоящия доклад, протоколите от работата на комисията, заедно с цялата 

документация за обществената поръчка. 

 

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр. 

 

             Председател:  

Галина Милкова Георгиева-Маринова -  ……………………………….. 

                      и 

             Членове: 

1. Галина Панайотова Замфирова -………………………………………… 

 

2.Виргиния Николаева Станкова – ……………………………….. 

 

 

 

 

 

Дата:……………………...2018 г. 


