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DESIGN BY VALO  2009 

 
УТВЪРЖДАВАМ: /п./ 
Милена Недева 
Кмет на община Каспичан 
Дата: 14.12.2017г. 
 

П Р О Т О К О Л   
за отваряне, разглеждане и оценка на оферти 

 
Днес, 08.12.2017 г., в 10.00 ч., в заседателната зала на Община Каспичан, се събра 

Комисия по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД-25-
615/08.12.2017г. на Кмета на Община Каспичан в състав: 

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт; 
Членове: 1. Лиляна Любомирова – Гл. специалист „ТСУ“; 
   2. Веселина Енева – Счетоводител; 

със задача да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в обществена поръчка 
чрез събиране на оферти по реда на чл.186, във връзка с чл.20, ал.З, т.2 от ЗОП с предмет: 
Изпълнение на комплекс от дейности по подготовка и осигуряване на проходимост при зимни 
условия ( зимно поддържане) на общинската пътна мрежа на територията на Община 
Каспичан за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. със следните две обособени позиции: 
 

Обособена позиция №1:  
SHU 1080 /I-2/ КАСПИЧАН – ГРАНИЦА ОБЩИНА ( КАСПИЧАН – НОВИ ПАЗАР) 

– ЕНЕВО – НОВИ ПАЗАР - /I-2/ в участък от км. 0+000 до км. 1+000; 
SHU 2081 /SHU 1080/ КАСПИЧАН – ЖП ГАРА КАСПИЧАН – МОГИЛА - /III -2082/ 

v uqastyk ot km. 0+000 do 19+710; 
SHU 1082 / III – 2007/ ПЛИСКА – ВЪРБЯНЕ – ГРАНИЦА ОБЩИНА (КАСПИЧАН – 

НОВИ ПАЗАР) – ПРАВЕНЦИ в участък от км. 0+000 до км. 5+550; 
SHU 1083 / III – 2007/ ПЛИСКА – АРХ. РЕЗЕРВАТ ПЛИСКА в участък от км. 0+000 

до км. 2+970; 
SHU 1111 / III – 701/ НОВИ ПАЗАР – ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - 

КАСПИЧАН) – ПЛИСКА -  / III – 2007/ в участък от км. 5+500 до км. 8+500; 
Уличната мрежа на кв. Калугерица, с. Могила, гр.Плиска и с. Каспичан, съгласно 

приложени приоритетно изготвени списъци. 
 
Обособена позиция №2:  
VAR 1210 /III – 731, ЧЕРНООК – БЛЪСКОВО/ - ГРАДИНАРОВО – СНЕЖИНА – 

ГРАНИЖА ОБЩИНА (ПРОВАДИЯ – КАСПИЧАН) – МАРКОВО / III – 2082/ в участък от 
км. 5+300 до км. 8+310. 

Информацията, поместена в Портала за обществените поръчки на АОП, за 
публикуваната в профила на купувача Обява №8 от 22.11.2017 г., е с уникален код № 
9070613/22.11.2017г. 

В определения от Възложителя срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 
04.12.2017г., e постъпила една оферта –вх.№ ВКК 3211 от 04.12.2017год. от „Пътно 
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поддържане – Нови пазар“ ООД , със седалище и адрес на управление и кореспонденция: 
гр.Нови пазар ул. Цар Освободител” № 40, за обособена позиция № 1. 

 На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП в Портала за обществени поръчки на АОП е 
публикувана и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с 
уникален код № 9071163 от 05.12.2017г. В удължения на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срок, 
а именно до 17.00 часа на 07.12.2017г. e постъпила една оферта –вх.№ ВКК 3217 от 
05.12.2017год. от „Пътища и мостове“ ЕООД , със седалище и адрес на управление и 
кореспонденция: гр.Варна, ж.к. „Бриз – юг“ ул. „Д-р Николай Коларов” № 3, за обособена 
позиция № 2. 

Офертите за участие са получени от председателя на комисията  с подписването на 
двустранно приемно -предавателен протокол.  

Офертите са представени в запечатани непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост, 
надписани, съгласно изискванията на Възложителя, с отразен върху тях входящ номер, дата и 
час на постъпване. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.  
Членовете на комисията се запознаха със съдържанието на входящия регистър на 

офертите и подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП с вписване на личните си данни. 
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на чл. 97 от ППЗОП, като 

Председателят обяви следните ценови предложения на участниците: 
Оферта с вх.№ ВКК 3211 от 04.12.2017год. от „Пътно поддържане – Нови пазар“ ООД за 
обособена позиция № 1:  

№ Видове дейности по зимно поддържане Ед.мярка Ед.цена  
/лв. без 
ДДС/ 

І. Дейности по подготовка на пътища за експлоатация при зимни условия, вкл. 
дейности съгл.чл.11, ал.2, т.2 от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012год. 

1 Отстраняване от обхвата на пътя на материали, които 
създават затруднения при снегопочистването или 
могат да станат причина за образуване на 
снегонавявания, вкл. Превоз на не повече от 10 км.  
 

м³ 43,08 

2 Подравняване и профилиране на банкетите 
механизирано 

км. 1530 

3 почистване на отводнителни окопи от растителност и др. км. 2950 
4 Почистване на водостоци  Бр. 445,39 
5 Почистване , изрязване на храсти, дървета и др., които 

са в габарита на пътя, включително извозването им. 
Кв. м .  5,23 

ІІ. Дейности съгл.чл.11, ал.2, т.3 и т. 4 от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012год. 
1 Почистване на платното за движение от сняг и лед км. 127,05 
2 Обезопасяване на платното за движение срещу хлъзгане 

чрез разпръскване на минерални 
материали(опесъчаване), вкл. материалите 

км. 97,94 

3 Обезопасяване на платното за движение срещу хлъзгане 
чрез разпръскване на химични вещества, вкл. 
материалите 

км. 116,19 

4 Почистване на пътното платно от паднали клони, 
дървета, камъни и др., вследствие на „Обилни 
снеговалежи“ 

м² 6,29 

5 Локално обезопасяване на платното за движение срещу 
хлъзгане чрез разпръскване на минерални 
материали(опесъчаване), вкл. материалите 

м² 0,86 
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6 Локално обезопасяване на платното за движение срещу 
хлъзгане чрез разпръскване на химични вещества, вкл. 
материалите 

м² 1,10 

 
Единичните цени са сформирани за изпълнение на дейностите в двете посоки на движение 
при следните показатели: 
часова ставка       3,80в./чч; 
допълнителни разходи труд -     100 %; 
допълнителни разходи механизация -     45 %; 
доставно-складови разходи -      8 %; 
печалба -         10 %; 
 
Оферта с вх.№ ВКК 3217 от 05.12.2017год. от „Пътища и мостове“ ЕООД за обособена 
позиция № 2:  
 
№ Видове дейности по зимно поддържане Ед.мярка Ед.цена  

/лв. без 
ДДС/ 

І. Дейности по подготовка на пътища за експлоатация при зимни условия, вкл. 
дейности съгл.чл.11, ал.2, т.2 от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012год. 

1 Отстраняване от обхвата на пътя на материали, които 
създават затруднения при снегопочистването или 
могат да станат причина за образуване на 
снегонавявания, вкл. Превоз на не повече от 10 км.  
 

м³ 39,54 

2 Подравняване и профилиране на банкетите 
механизирано 

км. 1505,71 

3 почистване на отводнителни окопи от растителност и др. км. 2916,00 
4 Почистване на водостоци  Бр. 447,44 
5 Почистване , изрязване на храсти, дървета и др., които 

са в габарита на пътя, включително извозването им. 
Кв. м .  5,15 

ІІ. Дейности съгл.чл.11, ал.2, т.3 и т. 4 от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012год. 
1 Почистване на платното за движение от сняг и лед км. 119,24 
2 Обезопасяване на платното за движение срещу хлъзгане 

чрез разпръскване на минерални 
материали(опесъчаване), вкл. материалите 

км. 91,41 

3 Обезопасяване на платното за движение срещу хлъзгане 
чрез разпръскване на химични вещества, вкл. 
материалите 

км. 112,14 

4 Почистване на пътното платно от паднали клони, 
дървета, камъни и др., вследствие на „Обилни 
снеговалежи“ 

м² 6,01 

5 Локално обезопасяване на платното за движение срещу 
хлъзгане чрез разпръскване на минерални 
материали(опесъчаване), вкл. материалите 

м² 0,79 

6 Локално обезопасяване на платното за движение срещу 
хлъзгане чрез разпръскване на химични вещества, вкл. 
материалите 

м² 1,09 

 
Единичните цени са сформирани за изпълнение на дейностите в двете посоки на движение 
при следните показатели: 
часова ставка       4,50 лв./чч; 
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допълнителни разходи труд -     100 %; 
допълнителни разходи механизация -     50 %; 
доставно-складови разходи -      10 %; 
печалба -         8 %; 
 

С това приключи публичната част на заседанието на комисията. 
Комисията продължи работата си в закритото заседание, в което тя разгледа постъпилите 

оферти и установи: 
Оферта, вх.№ ВКК 3211 от 04.12.2017год. от „Пътно поддържане – Нови пазар“ ООД за 

обособена позиция № 1–  комплектована е със следните документи: 
1. Оферта – челна страница; 
2. Заявление за участие – Образец № 1;  
3. Информационен лист за участника – Образец № 2.  
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2, и 7 от ЗОП – Образец 

№ 3; 
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, 4, и 5 от ЗОП – Образец 

№ 4; 
6. Декларация за техническо оборудване, което участника ще използва за изпълнение 

на обществената поръчка– Образец № 5; 
7. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка – Образец № 6; 
8. Референции за изпълнени сходни поръчки – 2 бр.; 
9. Техническо предложение – Образец № 7 с предложен срок за реакция – 50 минути от 

подаване на съобщение от страна на Възложителя; 
10. Ценово предложение с приложени 8 бр. анализи на единичните цени за отделните 

видовете дейности – Образец № 8.  
11. Сканирано копие на офертата, представено на CD. 
Членовете на комисията прецениха, че офертата отговаря на условията на Възложителя 

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

максимален брой точки -100. 
 

Оферта, вх.№ ВКК 3217 от 05.12.2017год. от „Пътища и мостове“ ЕООД за обособена 
позиция № 2 –  комплектована е със следните документи: 

1. Оферта – челна страница; 
2. Заявление за участие – Образец № 1;  
3. Информационен лист за участника – Образец № 2.  
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2, и 7 от ЗОП – Образец 

№ 3; 
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, 4, и 5 от ЗОП – Образец 

№ 4; 
6. Декларация за техническо оборудване, което участника ще използва за изпълнение 

на обществената поръчка– Образец № 5; 
7. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка – Образец № 6; 
8. Референции за изпълнени сходни поръчки – 2 бр.; 
9. Техническо предложение – Образец № 7 с предложен срок за реакция – 50 минути от 

подаване на съобщение от страна на Възложителя; 
10. Ценово предложение с приложени 8 бр. анализи на единичните цени за отделните 

видовете дейности – Образец № 8.  
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Членовете на комисията прецениха, че офертата отговаря на условията на Възложителя 
за допускане. 

Тъй като офертата е единствена за втора обособена позиция следва да се оцени с 
максимален брой точки -100. 

Комисията на основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП класира на първо място единствения 
участник за обособена позиция № 1-„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – НОВИ ПАЗАР” ООД.  

Комисията на основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП класира на първо място единствения 
участник за обособена позиция № 2-„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.  
 

 Комисията предлага на Кмета на Община Каспичан да възложи: 
- Изпълнението на Обособена позиция № 1 от обществената поръчка по реда на 

глава 26 от ЗОП с предмет: Изпълнение на комплекс от дейности по подготовка и 
осигуряване на проходимост при зимни условия ( зимно поддържане) на 
общинската пътна мрежа на територията на Община Каспичан за периода 
01.01.2018г. – 31.12.2018г.  на класирания на първо място участник по Обособена 
позиция № 1 -„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – НОВИ ПАЗАР” ООД, участвал с 
оферта вх.№ ВКК-3457/06.12.2016 год., със седалище и адрес на управление и 
кореспонденция: гр. Нови пазар ул. Цар Освободител” № 40. 

- Изпълнението на Обособена позиция № 2 от обществената поръчка по реда на 
глава 26 от ЗОП с предмет: Изпълнение на комплекс от дейности по подготовка и 
осигуряване на проходимост при зимни условия ( зимно поддържане) на 
общинската пътна мрежа на територията на Община Каспичан за периода 
01.01.2018г. – 31.12.2018г.  на класирания на първо място участник по Обособена 
позиция № 2 -„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД., участвал с оферта вх.№ ВКК 
3217 от 05.12.2017год., със седалище и адрес на управление и кореспонденция: 
гр.Варна, ж.к. „Бриз – юг“ ул. „Д-р Николай Коларов” № 3. 

 
КОМИСИЯ:            
     Председател:……………/п./…………………. 

                  / Радостина Механджийска / 
 

       Членове: 
             

       1…………/п./………………….. 
        /Лиляна Любомирова / 
 
 

2…………/п./………………….. 
        /Веселина Енева/ 
Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП и чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 

 


