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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНА   КАСПИЧАН 

 
КМЕТ 
телефон : +359 +05351 / 74 74 
факс :    +359 +05351 / 74 70 

              E-mail: obshtina@kaspichan.org 
 

 
Утвърдил: …………п……… 
Милена Недева 
Кмет на Община Каспичан  
Дата:13.01.2020г. 
 

ДОКЛАД 
 

по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал.3 от ЗОП 
 
Настоящият доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал.3 и чл. 106, ал.1 

от ЗОП се съставя по повод приключване на работата на комисията за разглеждане, оценка и 
класиране на офертите, постъпили за участие в публично състезание с предмет: „Зимно 
поддържане и снегопочистване на общински пътища  и улици на територията на община 
Каспичан през 2020 г.” по три обособени позиции и изготвен Протокол № 1.  

 
І. Състав на комисията: 
Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт на Община Каспичан 
Членове:  
1. инж. Женя Радева – Началник отдел „ТСУ“; 
2. Станислава Петкова – Счетоводител. 
II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията. 
Заповед РД-25-18/09.01.2020г.  
III. Кратко описание на работния процес 
След изтичане на срока за получаване на оферти Възложителят със Заповед РД-25-

18/09.01.2020г.  е назначил комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, с която е 
определил: Състава на комисията и лицето определено за председател, място за съхранение на 
офертите и други документи, свързани с обществената поръчка по приключване работата на 
комисията. 

Работата на комисията премина при стриктно спазване принципите на 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, 
пропорционалност, публичност и прозрачност, както и в съответствие с разпоредбите на чл. 
51- чл. 59 от ППЗОП, във връзка с чл. 103 и чл. 104 от ЗОП. 

Всеки от членовете подписа декларация, с която декларира, че не е на лице конфликт 
на интереси с участниците в поръчката. 

IV. Участници в процедурата: 
„Пътно поддържане – Нови пазар” ООД с оферта с вх. № 70-00-7/08.01.2020 г. в 15:17 

ч. от за обособена позиция № 1 
V. Действия на комисията свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 

всяка от офертите: 
 

На 09.01.2020г. в 10:00 часа в сградата на община Каспичан, находяща се в гр. 
Каспичан, ул. „Мадарски конник" № 91, се проведе публично заседание на комисия, 
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назначена със Заповед РД-25-18/09.01.2020г. на Милена Николова Недева - Kмет на община 
Каспичан, със задача: подбор, разглеждане и оценка на оферти на участниците в рамките на 
посочената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и 
снегопочистване на общински пътища  и улици на територията на община Каспичан през 2020 
г.” по три обособени позиции, с номер на Поръчката 00261-2019-0014, от дата 17.12.2019г., 
публикувана в Портала  на АОП с ID номер 949778 от дата 17.12.2019г., в следния състав: 

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт на Община Каспичан 
Членове:  
3. инж. Женя Радева – Началник отдел „ТСУ“; 
4. Станислава Петкова – Счетоводител. 
В 10:00 часа служител от деловодството на общината предаде на председателя на 

комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, изготвен в съответствие с данните от 
регистъра, постъпила 1 (една) оферта за участие по обособена позиция № 1 в настоящото 
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание. Услугата по обособена позиция 
№ 2 ще бъде възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, 
ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойността на позиция № 2 не надхвърля 156 464 лв. и 
стойността й не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с 
гореизложеното, възложителят ще възложи директно услугата по обособена позиция № 2 на 
основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За тази обособена позиция не следва да се подават оферти. 
Услугата по обособена позиция № 3 ще бъде възложена по реда на съответната й 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. 
Стойността на позиция № 3 не надхвърля 156 464 лв. и стойността й не надхвърля 20 на сто от 
общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, възложителят ще възложи 
директно услугата по обособена позиция № 3 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За тази 
обособена позиция не следва да се подават оферти. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в първоначално обявения срок до 
17:00 часа на 08.01.2020г. е постъпила една оферта с вх. № 70-00-7/08.01.2020 г. в 15:17 ч. от 
„Пътно поддържане – Нови пазар” ООД за обособена позиция № 1, подадена чрез 
упълномощен представител на фирмата.  

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията 
на чл. 97, ал. 2 във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация 
по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представител на участника в процедурата, както и 
представители на масовите медии. 
 

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНАТА ОФЕРТА: 
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – НОВИ ПАЗАР” ООД, участвал с оферта вх.№70-00-

7/08.01.2020 год., със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр. Нови пазар ул. 
Цар Освободител” № 40. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника 
и членовете и` подписаха техническото и ценовото предложение, предложени от участника 
съгласно чл. 54, ал 4 от ППЗОП. Комисията установи наличие на документите, посочени в 
обявлението и документацията като съдържание на офертата - касаещи административни 
сведения, обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП, както и техническото предложение в 
обхвата по чл. 39, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1, буква „б" и „д" от ППЗОП и ценовото предложение. 

В съответствие с обявлението за обществената поръчка и съгласно чл. 181, ал. 2 от 
ЗОП, преди да разгледа документите дали съответстват с критериите за подбор, комисията 
разгледа заедно с техническото предложение на участника и неговото ценово предложение.  

 
 За изпълнение на поръчката са предложени следните единични цени за изпълнение на 
предвидените строителни дейности: 
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№ Вид дейност по зимното поддържане 
Ед. мярка Ед. цена в 

лева без 
ДДС 

Ед. цена в 
лева с ДДС 

К 
1 

Снегопочистване на пътното платно с 
техническото оборудване (собствено или 
наето), съгласно чл. 18 от Наредба № РД-
02-20-19 от 12.11.2012г. на МРРБ. 

км  

159,60 лв. 
 

191,52лв. 
 

К 
2 

Опесъчаване, заедно с необходимите 
материали за извършване на дейността 
(пясък, сол и пясъчно - солни смески)  

км  
123,20лв. 

 
147,84лв. 

 
К 
3 

Лугиране, заедно с необходимите 
материали за извършване на дейността  

км 94,50лв. 
 

113,40лв. 
 

К 
4 

Почистване на пътно платно от 
снегонавявания с дебелина над 1 м. 

км 248,35лв. 
 

298,02лв. 
 

 
Показателите, формиращи единичните цени на видовете СМР са, както следва: 

1. Часова ставка: 6,46лв./ч
. 

2. Допълнителни разходи за труд: 100% 
3. Допълнителни разходи за механизация: 50% 
4. Доставно – складови разходи: 8% 
5. Печалба: 10% 

 
С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи, като 

комисията взе решение да продължи работата си при условията на закрито заседание. 
 
 

VІ. Констатации от извършената проверка: 
Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, които са 

представени по образците към документацията на поръчката и са подписани от законния 
представител на участника. Доказателствата са надлежно заверени. 

При проверката на документите относно общите изисквания, както и изискванията към 
личното състояние, комисията установи, че същите удостоверяват съответствие с поставените 
от възложителя изисквания и не е налице липса на документи и/или несъответствия на 
информацията. 

 
Техническото предложение е представено по Образец № 3 и включва:  
а) Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6;  
 
Ценовото предложение е представено по Образец № 8 и включва: 
а) анализи на единичните цени; 

 
Тъй като офертата е единствена за първа обособена позиция следва да се оцени с 

максимален брой точки -100. 
 

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието 
на предложението на участника с изискванията на възложителя, комисията установи, че по 
отношение на участника не е налице липса на документи и/или несъответствия с 
предварително обявените условия. В резултат на горното комисията предлага на Кмета на 
община Каспичан: 
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1. За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на 
общински пътища  и улици на територията на община Каспичан през 2020 г.” по три 
обособени позиции, с номер на Поръчката 00261-2019-0014, от дата 17.12.2019г., публикувана 
в Портала  на АОП с ID номер 949778 от дата 17.12.2019г. за обособена позиция № 1, да бъде 
определен единственият участник - „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – НОВИ ПАЗАР” ООД, 
участвал с оферта вх.№70-00-7/08.01.2020 год., със седалище и адрес на управление и 
кореспонденция: гр. Нови пазар ул. Цар Освободител” № 40. 

   
Комисията приключи работа на 13.01.2020г. и състави настоящия протокол, като не са 

изразени забележки и особени мнения от членовете на комисията. Протоколът, отразяващ 
работата на комисията заедно с цялата документация се предават на възложителя за 
утвърждаването им. 
 
 
 
Председател: Радостина Механджийска ………п…….. 

Членове:  
 

1. инж. Женя Радева ……п……….. 
 

2. Станислава Петкова ……п……….. 
 
Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 
 


