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О Б Щ И Н А   Р А З Г Р А Д 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

ЗОП № 63 

 

 

гр.Разград, 01.10.2018 г. 

 

 

  Във връзка с необходимостта от зимно поддържане и снегопочистване на 

общинската пътна мрежа на територията на община Разград през експлоатационни 

сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г, е обявена 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. С мое Решение № ЗОП-

47/15.08.2018г. е одобрено обявлението и документацията за участие в процедурата. 

Обществената поръчка е вписана в регистъра на обществените поръчки с уникален 

№00338-2018-0024 от 15.08.2018 г. 

 

Определеният в обявлението за поръчка срок за подаване на оферти е до 17:30 

часа на 19.09.2018 г., а условията за отваряне на офертите и разглеждането им е 

определено да се проведе на 20.09.2018 г. от 10:00 часа, в административната сграда на 

Община Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, в зала 102. 

Със моя Заповед № 1155/20.09.2018 г. е назначена комисия да разгледа, оцени и 

класира получените оферти за възлагане на 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.“, при спазване на 

изискванията ЗОП и условията, определени в документацията на обществената 

поръчка. Същата в изпълнение на поставената й задача е изготвила Протокол№1 от 

20.08.2018 г. и Протокол №2 от 26.09.2018 г., в който са отразени резултатите от 

работата й.  

 Комисията е извършила необходимите действия, регламентирани в чл.54-чл.57 

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

следващите. 

Членовете на комисията на основание  чл.51, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, във връзка с 

чл.103, ал.2 от ЗОП, в съответствие с т.ІІІ от горепосочената Заповед за назначаване на 

комисията, са представили декларация за съответствие на обстоятелствата след 

получаване на списъка с участниците. 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 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. 

В съответствие с разпоредбата  на чл.54 от ППЗОП в настоящата процедура, в 

присъствието на представител на участника и на средствата за масова информация след 

оповестяване на съдържанието на опаковката и проверка с представения опис на 

документите, в непубличната част на заседанието не са установени несъответствия, 

взети са решения за допускане на офертата на участника, на техническото предложение 

след проверката му е направено обявление в профила на купува за отваряне на 

ценовото предложение на допуснатия участник. 
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На 26.09.2018 г. от 14:00 ч. в зала 102 в административната сграда на Община 

Разград е публично оповестено ценовото предложение на участника „Пътно 

строителство“ АД. 
№ 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 в изпълнение на поставената задача е допуснала до оценка 

предложението на участника и не е пристъпила към прилагане на нормата на чл.72 от 

Закона за обществените поръчки, поради неприложимост на последната. 

Комисията е пристъпила към прилагане на  приложение към документацията 

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

класиране на офертите“ и 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. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 106, ал.6, чл. 108, т.1 и чл. 109 от 

ЗОП, във връзка с чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 от ЗОП, решения по Протокол №1 от 20.09.2018 

г., Протокол №2 от 26.09.2018  г. и утвърден доклад, в качеството ми на възложител 

при 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.“, при спазване 

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

обществената поръчка, Кметът на Община Разград 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

1.Определям за изпълнител на обществената поръчка, с вид на процедурата 

„открита процедура” по реда на ЗОП 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.“, участника „Пътно строителство“ АД с комплексна 

оценка 100 т. 

2. Настоящото решение да се изпрати в 3-дневен срок от издаването му на 

участника в процедурата по начините, посочени в чл.43, ал.2 от ЗОП, като избраният 

начин позволява удостоверяване на датата  на получаване на решението. 
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 3. На основание чл.43, ал.1, изр. второ от ЗОП в настоящото решение посочвам 

връзка към електронната преписка в профила на купувача- 

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180808pCyM2999208 

 4.На основание чл.26, ал.1, т.1 от ЗОП да се изпрати за публикуване обявление за 

възлагане на поръчката в срок до тридесет дни след сключване на договор за 

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.“. 

 

 Решението е изготвено в 3 /три/ еднообразни екземпляра, от които два за 

Възложителя и  един участника в процедурата. 

 

Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-

дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител в съответствие с 

разпоредбата на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

 

 

К М Е Т: 

 д-р Валентин Стефанов Василев 

 

 

 

 
 


