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ПРОТОКОЛ № 4 
 

за отваряне на ценовите предложения в процедура по възлагане на обществена поръчка 

за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично 

състезание, с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН”, която обществена поръчка е открита с решение на 

възложителя № 7 от 02.03.2018 г., вписано заедно с обявлението за поръчка и 

последващо Решение на кмета на община Смолян № 13 от 13.06.2018 г. за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 

00092-2018-0004 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за поръчка и 

документация и впоследствие издаденото решение за одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна информация на интернет сайта на възложителя – профил 

на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2263 

 

 

Днес, 03.09.2018 г. от 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 Заповеди № № ОП-19/20.06.2018г. и ОП-29/03.09.2018г. на кмета 

на община Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция  „СИиОС“  в община Смолян; 

Членове: 

Златко Славчев Карамучев - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

инж. Анастасия Василева Василева – инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, 

встъпила в работата на комисията на мястото на инж. Цвятко Момчилов Каменов - главен 

експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, поради наличие на обективна 

невъзможност за изпълнение на възложената работа, свързано с отсъствие на последния. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5 и чл.104, ал.1  и чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 
 

1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите 

предложения от офертите на допуснатите участници „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ИСА 

2000“ ЕООД, като съображенията за това са следните: Комисията е извършила проверка 

на съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор; Комисията е разгледала техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор; 

Комисията е разгледала допуснатите оферти и проверила за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия; тъй като част от показателите за оценка обхващат 

параметри от техническото предложение, комисията преди отваряне на ценовите 

предложения е извършила оценяване на офертите по другия показател; В изпълнение 
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разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП не по-късно от два работни дни преди датата на 

отваряне на ценовите предложения, комисията е обявила чрез съобщение в профила на 

купувача, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения. 

 

2. При отварянето на ценовата оферта присъстваше следното лице: Катерина 

Иванова Милушева – пълномощник на изпълнителния директор на „ТРЕЙС ГРУП 

ХОЛД“ АД, редовно упълномощена, като представители на останалия участник и на 

средства за масово осведомяване не присъстваха, което обстоятелство се удостовери в 

Списък на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на 

ценовите предложения.  

 

3.  Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците „ТРЕЙС 

ГРУП ХОЛД“ АД и „ИСА 2000“ ЕООД протече при следния ред: след обявяване на 

резултатите от оценяването на офертите по другия показател Организация за изпълнение 

на обект /опитен участък/ (О2) комисията провери целостта на пликовете с ценовите 

оферти и констатира, че същите са  запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима 

членове на комисията; след описаните действия комисията пристъпи към отваряне на 

пликовете „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите оферти на участниците; 

При отваряне на ценовите предложения, съдържанието им и ценовите оферти бяха 

съобщени, както следва: 

 

 

3.1. 
 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на поръчката:  2 457.76 лева /словом две 

хиляди четиристотин петдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки/ 

без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от следните 

оферирани единични цени за отделни видове строителни работи в обхвата 

на обществената поръчка, както следва: 

№ Видове строителни работи 
Eдиница 

мярка  

Eдинична 

цена в лева 

без ДДС 

1 
Фрезоване стара асфалтова настилка с деб.до 4 

см /без извозване на отпадъчния материал/ 
м2 2.25 

2 
Механизирано разкъртване асфалтова настилка 

с d=3cм 
м2 2.82 

3 
Трошенокаменна настилка, включително всички 

свързани с това разходи, вкл. превоз 
м3 32.40 

4 

Настилка от едротрошен камък 75до120 мм, 

включително всички свързани с това разходи, 

вкл. превоз 

м3 33.36 

5 Уплътняване на земна основа м3 0.72 

6 

Доставка и машинно полагане на плътна 

асфалтова смес, включително всички свързани с 

това разходи /без полагане на битумния разлив/ 

т 124.88 
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7 

Доставка и машинно полагане на неплътна 

асфалтова смес, включително всички свързани с 

това разходи /без полагане на битумния разлив/ 

т 112.38 

8 

Доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова 

смес, включително всички свързани с това 

разходи /без полагане на битумен разлив/ 

т 124.88 

9 

Доставка и ръчно полагане на не плътна 

асфалтова смес, включително всички свързани с 

това разходи /без полагане на битумен разлив/ 

т 112.38 

10 

Полагане битумен разлив, включително всички 

разходи по почистване на основата за асфалтови 

работи 

м2 1.52 

11 
Изкърпване на единични дупки и деформации 

на настилката с неплътна  асфалтова смес  
т 143.75 

12 
Изкърпване на единични дупки и деформации 

на настилката  с плътна  асфалтова смес  
т 156.25 

13 

Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и 

разкъртване на асфалтова настилка, обдухване и 

обливане с битумна емулсия 

м2 4.20 

14 
Запълване единични пукнатини до 3 мм с 

битумна емулсия 
м 3.20 

15 
Изкърпване на асфалтова настилка със студена 

асфалтова смес /в т.ч.уплътняване  и превоз/ 
т 264.50 

16 
Разбиване на неармирана  бетонова настилка с 

ел.къртач 
м2 13.36 

17 Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50 м 1.56 

18 Доставка и полагане бордюри 18/35/50 м 22.40 

19 
Повдигане на бетонови бордюри със 

съществуващи 
м 9.80 

20 Доставка и монтаж на градински бордюри м 11.40 

21 
Доставка и полагане на бетонова настилка с В25 

с дебелина 10 см и  монтаж мрежа Ф6 - 20/20 
м2 17.40 

22 
Възстановяване на каменна зидария с едно лице 

с вароциментов разтвор за подпорна стена 
м3 62.40 

23 Изкоп с багер земни почви за откриване основи м3 4.80 

24 Изкоп с чук в скални почви за откриване основи м3 24.00 

25 Изкоп за основи - ръчно в земни почви м3 9.60 

26 Изкоп в земни почви - за оформяне земно легло м3 7.20 

27 Изкоп 1.2 до 4м с НКВ ск.п. в нас.места м3 24.00 

28 Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване м3 3.60 

29 Изкопи за направа на отводнителни окопи в з.п. м3 3.60 

30 Основа от баластра м3 21.00 

31 Направа насип за пътища ск.п. м3 10.85 

32 Разбиване на скални маси с чук м3 24.00 

33 Превоз скални почви до 10 км м3 4.80 
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34 Превоз земни почви до 10 км м3 4.80 

35 Натоварване земни почви на самосвал с багер м3 1.20 

36 Натоварване скални почви на самосвал с багер м3 1.20 

37 
Уплътняване земни почви ръчно с ръчна 

вибропета на пластове 
м3 2.40 

38 
Направа и разваляне на кофраж за стени с прави 

повърхности 
м2 19.20 

39 
Изработка и монтаж армировка - об. и 

ср.сложност 6до12мм от А1 
кг 1.86 

40 Доставка и полагане бетон в основи С 15/20 м3 142.50 

41 
Доставка и полагане бетон над основи С 15/20 

стени 
м3 142.50 

42 Доставка и полагане подложен бетон В12,5 м3 118.45 

43 Работна фуга на бетонова настилка м 4.80 

44 Демонтаж на тротоарни плочки м2 1.44 

45 
Подложка с пясък/направа пясъчна възглавница 

за тротоари/  
м3 33.60 

46 
Направа тротоар от тактилни плочи 30/30/5 на 

цим.р-р 
м2 36.00 

47 
Настилка от вибробетонни плочи на 4см. 

циментопясъчен разтвор 1:3 
м2 32.40 

48 
Направа настилка естествен камък - гнайс 

необрязан 
м2 36.00 

49 Барбакани за стени м 3.60 

50 Ръчно реден камък зад стени м3 18.60 

51 
 Полагане на два пласта битумна хидроизолация 

зад стени  
м2 2.40 

52 Направа на дилатационна фуга с дебелина 3 см м2 3.50 

53 Обратен насип земни почви м3 4.20 

54 Обратен насип скални почви м3 5.40 

55 
Повдигане  (сваляне) и укрепване на РШ / без 

стойност на гривна и капак/ 
бр. 45.00 

56 

Повдигане  (сваляне)  и укрепване на 

дъждоприемни шахти / без стойност на 

решетката/ 

бр. 32.00 

57 Превоз на строителни отпадъци  м3 19.95 

58 
Доставка и полагане на Нетъкан иглонабит, 

геотекстил-200гр/кв.м. 
м2 1.50 

59 

Фабрични габиони от хексагонална, двойно усукана телена мрежа, 

сертифицирана по ЕТА - 08/0282: -    антикорозионно покритие - Galmac 

поцинкована стомана (Zn-5%AI-MM), съгласно EN 10244 - 2  и PVC 

обвивка на телта, съгласно EN 10245-1; -    растер на мрежата за 

фабрични габиони - тип 8x10 см, Ф 2.7/3.7 mm, съгласно EN 10223 - 

3:2013; -    якост на опън 350 - 550 N/mm2, съгласно EN 10223 -3:2013: 
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59.1 
Доставка и полагане габиони 1/1/0,5 м в т.ч. 

пръстени , обтегачи, камък 
бр. 63.00 

59.2 
Доставка и полагане габиони 1/1/1 т.ч. 

пръстени, обтегачи, камък 
бр. 78.00 

59.3 
Доставка и полагане габиони 2/1/0,5 м т.ч. 

пръстени , обтегачи, камък 
бр. 90.00 

59.4 
Доставка и полагане габиони 2/1/1 т.ч. 

пръстени, обтегачи, камък 
бр. 117.00 

 Ценови показатели при формирането на единичните цени за отделните 

видове строителни работи: 

 часова ставка – 5.50 лева/час;  

 допълнителни разходи за труд - 100%;  

 допълнителни разходи за механизация - 60%;  

 доставно-складови разходи – 10%; 

 печалба  - 10%. 

 

 

3.2. 
 

„ИСА 2000“ ЕООД 

 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на поръчката:  2 727.69 лева /словом две 

хиляди седемстотин двадесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки/ без 

ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от следните оферирани 

единични цени за отделни видове строителни работи в обхвата на 

обществената поръчка, както следва: 

№ Видове строителни работи 
Eдиница 

мярка  

Eдинична 

цена в лева 

без ДДС 

1 
Фрезоване стара асфалтова настилка с деб.до 4 

см /без извозване на отпадъчния материал/ 
м2 3.68 

2 
Механизирано разкъртване асфалтова настилка 

с d=3cм 
м2 2.80 

3 
Трошенокаменна настилка, включително всички 

свързани с това разходи, вкл. превоз 
м3 36.20 

4 

Настилка от едротрошен камък 75до120 мм, 

включително всички свързани с това разходи, 

вкл. превоз 

м3 33.40 

5 Уплътняване на земна основа м3 1.20 

6 

Доставка и машинно полагане на плътна 

асфалтова смес, включително всички свързани с 

това разходи /без полагане на битумния разлив/ 

т 157.20 

7 

Доставка и машинно полагане на неплътна 

асфалтова смес, включително всички свързани с 

това разходи /без полагане на битумния разлив/ 

т 149.30 

8 

Доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова 

смес, включително всички свързани с това 

разходи /без полагане на битумен разлив/ 

т 168.50 
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9 

Доставка и ръчно полагане на не плътна 

асфалтова смес, включително всички свързани с 

това разходи /без полагане на битумен разлив/ 

т 162.30 

10 

Полагане битумен разлив, включително всички 

разходи по почистване на основата за асфалтови 

работи 

м2 1.52 

11 
Изкърпване на единични дупки и деформации 

на настилката с неплътна  асфалтова смес  
т 170 

12 
Изкърпване на единични дупки и деформации 

на настилката  с плътна  асфалтова смес  
т 171 

13 

Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и 

разкъртване на асфалтова настилка, обдухване и 

обливане с битумна емулсия 

м2 4.20 

14 
Запълване единични пукнатини до 3 мм с 

битумна емулсия 
м 2.67 

15 
Изкърпване на асфалтова настилка със студена 

асфалтова смес /в т.ч.уплътняване  и превоз/ 
т 180 

16 
Разбиване на неармирана  бетонова настилка с 

ел.къртач 
м2 12 

17 Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50 м 2.10 

18 Доставка и полагане бордюри 18/35/50 м 22.40 

19 
Повдигане на бетонови бордюри със 

съществуващи 
м 9.80 

20 Доставка и монтаж на градински бордюри м 18.80 

21 
Доставка и полагане на бетонова настилка с В25 

с дебелина 10 см и  монтаж мрежа Ф6 - 20/20 
м2 22.70 

22 
Възстановяване на каменна зидария с едно лице 

с вароциментов разтвор за подпорна стена 
м3 85 

23 Изкоп с багер земни почви за откриване основи м3 7.80 

24 Изкоп с чук в скални почви за откриване основи м3 30 

25 Изкоп за основи - ръчно в земни почви м3 20.75 

26 Изкоп в земни почви - за оформяне земно легло м3 8.83 

27 Изкоп 1.2 до 4м с НКВ ск.п. в нас.места м3 34.80 

28 Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване м3 18 

29 Изкопи за направа на отводнителни окопи в з.п. м3 8.64 

30 Основа от баластра м3 33.70 

31 Направа насип за пътища ск.п. м3 10.85 

32 Разбиване на скални маси с чук м3 40 

33 Превоз скални почви до 10 км м3 4 

34 Превоз земни почви до 10 км м3 4 

35 Натоварване земни почви на самосвал с багер м3 4.09 

36 Натоварване скални почви на самосвал с багер м3 4.97 

37 
Уплътняване земни почви ръчно с ръчна 

вибропета на пластове 
м3 3.52 
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38 
Направа и разваляне на кофраж за стени с прави 

повърхности 
м2 19.50 

39 
Изработка и монтаж армировка - об. и 

ср.сложност 6до12мм от А1 
кг 1.95 

40 Доставка и полагане бетон в основи С 15/20 м3 140 

41 
Доставка и полагане бетон над основи С 15/20 

стени 
м3 140 

42 Доставка и полагане подложен бетон В12,5 м3 118.45 

43 Работна фуга на бетонова настилка м 4.80 

44 Демонтаж на тротоарни плочки м2 2.20 

45 
Подложка с пясък/направа пясъчна възглавница 

за тротоари/  
м3 34.80 

46 
Направа тротоар от тактилни плочи 30/30/5 на 

цим.р-р 
м2 38.60 

47 
Настилка от вибробетонни плочи на 4см. 

циментопясъчен разтвор 1:3 
м2 34.20 

48 
Направа настилка естествен камък - гнайс 

необрязан 
м2 48.40 

49 Барбакани за стени м 4.57 

50 Ръчно реден камък зад стени м3 18.60 

51 
 Полагане на два пласта битумна хидроизолация 

зад стени  
м2 2.40 

52 Направа на дилатационна фуга с дебелина 3 см м2 3.50 

53 Обратен насип земни почви м3 4.80 

54 Обратен насип скални почви м3 5.40 

55 
Повдигане  (сваляне) и укрепване на РШ / без 

стойност на гривна и капак/ 
бр. 45.20 

56 

Повдигане  (сваляне)  и укрепване на 

дъждоприемни шахти / без стойност на 

решетката/ 

бр. 35.40 

57 Превоз на строителни отпадъци  м3 15 

58 
Доставка и полагане на Нетъкан иглонабит, 

геотекстил-200гр/кв.м. 
м2 1.80 

59 

Фабрични габиони от хексагонална, двойно усукана телена мрежа, 

сертифицирана по ЕТА - 08/0282: -    антикорозионно покритие - Galmac 

поцинкована стомана (Zn-5%AI-MM), съгласно EN 10244 - 2  и PVC 

обвивка на телта, съгласно EN 10245-1; -    растер на мрежата за 

фабрични габиони - тип 8x10 см, Ф 2.7/3.7 mm, съгласно EN 10223 - 

3:2013; -    якост на опън 350 - 550 N/mm2, съгласно EN 10223 -3:2013: 

59.1 
Доставка и полагане габиони 1/1/0,5 м в т.ч. 

пръстени , обтегачи, камък 
бр. 65 

59.2 
Доставка и полагане габиони 1/1/1 т.ч. 

пръстени, обтегачи, камък 
бр. 80 

59.3 
Доставка и полагане габиони 2/1/0,5 м т.ч. 

пръстени , обтегачи, камък 
бр. 92.20 

59.4 
Доставка и полагане габиони 2/1/1 т.ч. 

пръстени, обтегачи, камък 
бр. 120.20 
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 Ценови показатели при формирането на единичните цени за отделните 

видове строителни работи: 

 часова ставка - 8 лева/час;  

 допълнителни разходи за труд – 100 %;  

 допълнителни разходи за механизация – 45 %;  

 доставно-складови разходи – 10 %; 

 печалба – 8 %. 

 

4. Със извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата 

си в закрито заседание.  

 

Настоящият протокол е технически съставен на 03.09.2018 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател и 

член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 

 

 

Членове Златко Карамучев /подпис/* инж. Анастасия Василева /подпис/* 

 

 

/подпис и печат/* 

Дата: 18.09.2018 г.  Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 
 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и 

печат от възложителя, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП 

във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 
 


