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ПРОТОКОЛ № 5 
 

 

За отваряне на ценовите предложения, разглеждане и проверка на ценовите 

предложения за съответствие с изискванията на възложителя, оценка на офертите и 

класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за  

„УСЛУГА“ по реда на Част II от ЗОП- чрез открита процедура, с предмет: 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ  И РЕМОНТНО-

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНСКА 

УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН, ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 ГОДИНА, 2019/2020 ГОДИНА И 

2020/2021 ГОДИНА“, разделена на 20 (двадесет) обособени позиции, която обществена 

поръчка е открита с решение на възложителя № 18 от дата 09.08.2018 г., вписано заедно с 

одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0010 и 

публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация 

на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2402 

 

Днес, 04.12.2018 г., в 8:30 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 заповед № ОП-32 от 21.09.2018 г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 
 

Председател:  

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

Членове: 

Станка Василева Делирадева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

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

Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Атанас Иванов Малаков - главен специалист в отдел „СООСВ“ в дирекция „СИиОС“ в 

община Смолян. 
 

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

ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 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 участниците, 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; В изпълнение 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
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разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 29.11.2018 г., т.е. не по-късно от два работни дни 

преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията е обявила чрез съобщение 
1
 в 

профила на купувача 
2
, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения. 

 

2. При отварянето на ценовите оферти присъстваха следните представители на 

участници или техни упълномощени представители, както следва:  - Хари Тютюнаров -  

управител на ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ и представител на „АРДАС“ ЕООД - 

адв. Петър Мирчев - редовно упълномощен, като представители на останалите участници 

или средствата за масово осведомяване не присъстваха. Обстоятелствата във връзка с 

присъстващите лица бяха удостоверени в Списък на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители.  
 

3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече при 

следния ред: 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 плик „Предлагани ценови 

параметри“, съдържащ ценовите оферти на допуснатите участници; При отваряне на 

ценовите предложения, съдържанието на всяко от тях беше съобщено по обособени позиции 

на всички присъстващи. Предложените ценови оферти бяха съобщени, както следва: 

 

3.1. 

 
Обособена позиция № 1: 

Район: с.Стойките и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, в т.ч. 

за зимно поддържане 5,5 км ОПМ + 9,0 вътрешна улична мрежа. 

  

„ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

    Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа 

на територията на община Смолян: 840 . 00 лева /словом осемстотин и 

четиридесет лева  / без ДДС, която обща стойност е формирана като 

сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка. 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2697.53 лева /словом 

две хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и петдесет и три 

стотинки  / без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.2. 

 
Обособена позиция № 2: 

Район: с. Широка лъка, с. Върбово, с. Кукувица и съставните махали – с обща 

дължина ОПМ – 31,9 км, в т.ч. за зимно поддържане 9,2 км ОПМ + 0,7 км 

вътрешна улична мрежа. 

  

                                                 
1
 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на община Смолян с изх. № ДЛ011736 от 

29.11.2018г. 
2 https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2402 
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„МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 799.10 лева /словом седемстотин 

деветдесет и девет лева и десет стотинки / без ДДС, която обща 

стойност е формирана като сбор от оферирани единични цени за 

отделните видове работи по снегопочистване и зимно поддържане в 

обхвата на обществената поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2827. 45 лева /словом 

две хиляди осемстотин двадесет и седем лева и четиридесет и пет 

стотинки / без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.3. 

 
Обособена позиция № 3: 

Район: с.Гела, с.Солища, с.Стикъл и съставните махали – с обща дължина ОПМ 

– 27,0 км, в т.ч. за зимно поддържане 19,3 км ОПМ, няма вътрешна улична 

мрежа. 

  

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 803. 00 лева /словом: осемстотин и 

три лева / без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2862.56 лева /словом: 

две хиляди осемстотин шестдесет и два лева и петдесет и шест 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.4. 

 
Обособена позиция № 4: 

Район: с.Петково, с.Белев дол и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 17,2 

км, в т.ч. за зимно поддържане 17,2 км ОПМ + 4,5 км вътрешна улична мрежа. 

  

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

            Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 845. 00 лева /словом: осемстотин 

четиридесет и пет лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2974.00 лева /словом: 

две хиляди деветстотин седемдесет и четири лева / без ДДС, която 

обща стойност е формирана като сбор от оферирани единични цени за 

отделните видове ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.5. 

 
Обособена позиция № 5: 

Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 23,0 км в т.ч. за зимно 

поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична мрежа. 

  

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

          Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 698. 00 лева /словом: шестстотин 

деветдесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 1451.24 лева /словом: 

хиляда четиристотин петдесет и един лева и двадесет и четири 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.6. 

 
Обособена позиция № 6: 

Район: с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали - с обща 

дължина ОПМ – 22,9 км, в т.ч. за зимно поддържане – 14,2 км ОПМ + 9,55 км 

вътрешна улична мрежа. 

  

„АЛЕКС К3112” ЕООД 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 796 . 00 лева /словом: седемстотин 

деветдесет и шест лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 1621.00 лева /словом: 

хиляда шестстотин двадесет и един лева/ без ДДС, която обща 

стойност е формирана като сбор от оферирани единични цени за 

отделните видове ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.7. 

 
Обособена позиция № 7: 

Район: с.Тикале, с.Градът, с.Лъка и с.Остри пазлак - с обща дължина ОПМ – 

16,5 км, в т.ч. за зимно поддържане – 16,5 км ОПМ + 1,9 км вътрешна улична 

мрежа. 

  

„ДАН СТРОЙ 19” ЕООД  

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

          Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 863.00 лева /словом: осемстотин 

шестдесет и три лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048.56 лева /словом: 

три хиляди четиридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ 

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

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.8. 

 
Обособена позиция № 8: 

Район: с.Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 39,6 км, в т.ч. за 

зимно поддържане 28,5 км ОПМ + 1,0 км вътрешна улична мрежа. 

  

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 867.00 лева /словом:осемстотин 

шестдесет и седем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048.56 лева 

/словом:три хиляди четиридесет и осем лева и петдесет и шест 

стотинки / без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.9. 

 
Обособена позиция № 9: 

Район: с.Турян, с.Пещера – с обща дължина ОПМ - 17,3 км, в т.ч. за зимно 

поддържане – 15,4 км ОПМ + 1,2 км вътрешна улична мрежа. 

  

„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

        Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 868. 00 лева /словом: осемстотин 

шестдесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048.56 лева /словом: 

три хиляди четиридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки  / 

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

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.10. 

 
Обособена позиция № 10: 

Район: с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, местност “Хайдушки поляни” и 

съставните махали – с обща дължина ОПМ - 38,2 км, в т.ч. за зимно 

поддържане-32,0 км ОПМ + 12,6 км вътрешна улична мрежа. 

  

„МАРС-МВ” АД 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

      Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 804. 50 лева /словом: осемстотин и 

четири лева и петдесет стотинки / без ДДС, която обща стойност е 

формирана като сбор от оферирани единични цени за отделните видове 

работи по снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на 

обществената поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3024.15 лева /словом: 

три хиляди двадесет и четири лева и петнадесет стотинки  / без 

ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от оферирани 

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.11. 

 
Обособена позиция № 11: 

Район: с.Люлка, с.Сивино, мах.Сърнено - с обща дължина ОПМ – 14,4 км, в т.ч. 

за зимно поддържане – 9,3 км ОПМ + 1,8 км вътрешна улична мрежа. 

  

„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

      Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 748. 00 лева /словом: седемстотин 

четиридесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 1622.80 лева /словом: 

хиляда шестстотин двадесет и два лева и осемдесет стотинки / без 

ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от оферирани 

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.12. 

 
Обособена позиция № 12: 

Район: с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Чеплят, с.Горово - с обща дължина 

ОПМ – 21,7 км, в т.ч. за зимно поддържане – 18,5 км ОПМ + 13,9 км вътрешна 

улична мрежа. 

  

„АЛВИТО” ЕООД 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 748. 00 лева /словом: седемстотин 

четиридесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 1622.80 лева /словом: 

хиляда шестстотин двадесет и два лева и осемдесет стотинки / без 

ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от оферирани 

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.13. 

 
Обособена позиция № 13: 

Район: с.Могилица, с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово, с.Буката и съставни 

махали- с обща дължина ОПМ – 36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане 25,9 ОПМ + 

3,5 км вътрешна улична мрежа. 

  

„АРДАС” ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

     Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 848. 00 лева /словом осемстотин 

четиридесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048.00 лева /словом: 

три хиляди четиридесет и осем лева / без ДДС, която обща стойност е 

формирана като сбор от оферирани единични цени за отделните видове 

ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.14. 

 
Обособена позиция № 14: 

Район: с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставни махали- с 

обща дължина ОПМ – 36,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 19,9 км ОПМ + 2,7 

км вътрешна улична мрежа. 

  

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 840. 00 лева /словом:  осемстотин и 

четиридесет лева / без ДДС, която обща стойност е формирана като 

сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3040.00 лева /словом: 

три хиляди и четиридесет лева / без ДДС, която обща стойност е 

формирана като сбор от  оферирани единични цени за отделните 

видове ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации в 

обхвата на обществената поръчка. 

 

3.15. 

 
Обособена позиция № 15: 

Район: с.Вълчан, с.Змиево - с обща дължина ОПМ – 12,3 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 6,2 км ОПМ + 1,1 км вътрешна улична мрежа. 

  

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 791. 00 лева /словом:  седемстотин 

деветдесет и един лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от  оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2970.75 лева /словом: 

две хиляди деветстотин и седемдесет лева и седемдесет и пет 

стотинки / без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.16. 

 
Обособена позиция № 16: 

Район: с.Левочево, Райковски ливади, с.Хасовица, с.Писаница - с обща дължина 

ОПМ – 28,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16,2 ОПМ + 0,8 км вътрешна 

улична мрежа. 

  

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД  
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 796. 00 лева /словом:  седемстотин 

деветдесет и шест лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2920.27 лева /словом: 

две хиляди деветстотин и двадесет  лева и двадесет и седем 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.17. 

 
Обособена позиция № 17: 

Район: с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица, с.Чокамово и съставните 

махали – с обща дължина на ОПМ - 14,4 км, в т.ч. за зимно поддържане - 12,7 км 

ОПМ + 6,3 км вътрешна улична мрежа. 

  

„БОР 88“ ЕООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 844. 00 лева /словом:  осемстотин 

четиридесет и четири лева/ без ДДС, която обща стойност е 

формирана като сбор от оферирани единични цени за отделните видове 

работи по снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на 

обществената поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 2722.30 лева /словом: 

две хиляди седемстотин двадесет и два лева и тридесет стотинки/ 

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

единични цени за отделните видове ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации в обхвата на обществената поръчка. 

 

3.18. 

 
Обособена позиция № 18: 

Район: Смолянски езера - с обща дължина – 2,5 км, в т.ч. зимно поддържане - 2,5 

км ОПМ + 2,8 км вътрешна улична мрежа. 

  

„ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД  
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 866. 89 лева /словом:  осемстотин 

шестдесет и шест лева и осемдесет и девет стотинки/ без ДДС, 

която обща стойност е формирана като сбор от оферирани единични 

цени за отделните видове работи по снегопочистване и зимно 

поддържане в обхвата на обществената поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3041.44 лева /словом: 

три хиляди четиридесет и един лева и четиридесет и четири 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.19. 

 
Обособена позиция № 19: 

Район: с.Влахово, с.Кокорово, с.Стража и с Орешец - с обща дължина ОПМ – 

17,6 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17,6 км ОПМ + 0,2 км вътрешна улична 

мрежа. 

  

„АРТСТРОЙ“ ООД 

 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 863. 00 лева /словом:  осемстотин 

шестдесет и три лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048. 56 лева 

/словом: три хиляди четиридесет и осем лева и петдесет и шест 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

3.20. 

 
Обособена позиция № 20: 

Район: к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, в т.ч. зимно поддържане 

- 1,6 км ОПМ + 2,65 км вътрешна улична мрежа 

  

„КОРПУС-2004“ ООД 
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 Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинските пътища и вътрешна улична мрежа на 

територията на община Смолян: 868. 00 лева /словом:  осемстотин 

шестдесет и осем лева/ без ДДС, която обща стойност е формирана 

като сбор от оферирани единични цени за отделните видове работи по 

снегопочистване и зимно поддържане в обхвата на обществената 

поръчка 

 Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации на общинските пътища и вътрешна 

улична мрежа на територията на община Смолян: 3048. 56 лева 

/словом: три хиляди четиридесет и осем лева и петдесет и шест 

стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от 

оферирани единични цени за отделните видове ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации в обхвата на 

обществената поръчка. 

 

4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

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

в закрито заседание.  

 

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

ал.3 и 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.2 и чл.58, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

5. По обособени позиции комисията провери служебно пълнотата на представените 

ценови оферти и коректността, верността и точността на извършените калкулации, при което 

направи следните констатации относно валидността и съответствието на представените 

оферти с предварително обявените условия на поръчката:  

 

5.1.  

Обособена позиция № 1: 

Район: с.Стойките и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, 

в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ + 9,0 вътрешна улична мрежа. 

 

5.1.1  

„ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 
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бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.2. Обособена позиция № 2: 

Район: с. Широка лъка, с. Върбово, с. Кукувица и съставните махали – с обща 

дължина ОПМ – 31,9 км, в т.ч. за зимно поддържане 9,2 км ОПМ + 0,7 км 

вътрешна улична мрежа. 

5.2.1  

„МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.3. Обособена позиция № 3: 

Район: с.Гела, с.Солища, с.Стикъл и съставните махали – с обща дължина ОПМ 

– 27,0 км, в т.ч. за зимно поддържане 19,3 км ОПМ, няма вътрешна улична 

мрежа. 

5.3.1  

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 
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ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.4. Обособена позиция № 4: 

Район: с.Петково, с.Белев дол и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 17,2 

км, в т.ч. за зимно поддържане 17,2 км ОПМ + 4,5 км вътрешна улична мрежа. 

5.4.1  

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите. 

 

5.5. Обособена позиция № 5: 

Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 23,0 км в т.ч. за зимно 

поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична мрежа. 

5.5.1  

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение. 

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.6. Обособена позиция № 6: 

Район: с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали - с обща 
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дължина ОПМ – 22,9 км, в т.ч. за зимно поддържане – 14,2 км ОПМ + 9,55 км 

вътрешна улична мрежа. 

5.6.1  

„АЛЕКС К3112” ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.7. Обособена позиция № 7: 

Район: с.Тикале, с.Градът, с.Лъка и с.Остри пазлак - с обща дължина ОПМ – 

16,5 км, в т.ч. за зимно поддържане – 16,5 км ОПМ + 1,9 км вътрешна улична 

мрежа. 

5.7.1  

„ДАН СТРОЙ 19” ЕООД  

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.8. Обособена позиция № 8: 

Район: с.Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 39,6 км, в т.ч. за 

зимно поддържане 28,5 км ОПМ + 1,0 км вътрешна улична мрежа. 

5.8.1  

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.9. Обособена позиция № 9: 

Район: с.Турян, с.Пещера – с обща дължина ОПМ - 17,3 км, в т.ч. за зимно 

поддържане – 15,4 км ОПМ + 1,2 км вътрешна улична мрежа. 

5.9.1  

„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.10. Обособена позиция № 10: 

Район: с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, местност “Хайдушки поляни” и 

съставните махали – с обща дължина ОПМ - 38,2 км, в т.ч. за зимно 

поддържане-32,0 км ОПМ + 12,6 км вътрешна улична мрежа. 

5.10.1  

„МАРС-МВ” АД 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.11. Обособена позиция № 11: 

Район: с.Люлка, с.Сивино, мах.Сърнено - с обща дължина ОПМ – 14,4 км, в т.ч. 

за зимно поддържане – 9,3 км ОПМ + 1,8 км вътрешна улична мрежа. 

5.11.1  

„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.12. Обособена позиция № 12: 

Район: с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Чеплят, с.Горово - с обща дължина 

ОПМ – 21,7 км, в т.ч. за зимно поддържане – 18,5 км ОПМ + 13,9 км вътрешна 

улична мрежа. 

5.12.1  

„АЛВИТО” ЕООД 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.13. Обособена позиция № 13: 

Район: с.Могилица, с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово, с.Буката и съставни 

махали- с обща дължина ОПМ – 36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане 25,9 ОПМ + 

3,5 км вътрешна улична мрежа. 

5.13.1  

„АРДАС” ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.14. Обособена позиция № 14: 

Район: с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставни махали- с 

обща дължина ОПМ – 36,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 19,9 км ОПМ + 2,7 

км вътрешна улична мрежа. 

5.14.1  

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.15. Обособена позиция № 15: 

Район: с.Вълчан, с.Змиево - с обща дължина ОПМ – 12,3 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 6,2 км ОПМ + 1,1 км вътрешна улична мрежа. 

5.15.1  

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.16. Обособена позиция № 16: 

Район: с.Левочево, Райковски ливади, с.Хасовица, с.Писаница - с обща дължина 

ОПМ – 28,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16,2 ОПМ + 0,8 км вътрешна 

улична мрежа. 

5.16.1  

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД  
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.17. Обособена позиция № 17: 

Район: с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица, с.Чокамово и съставните 

махали – с обща дължина на ОПМ - 14,4 км, в т.ч. за зимно поддържане - 12,7 км 

ОПМ + 6,3 км вътрешна улична мрежа. 

5.17.1  

„БОР 88“ ЕООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.18. Обособена позиция № 18: 

Район: Смолянски езера - с обща дължина – 2,5 км, в т.ч. зимно поддържане - 2,5 

км ОПМ + 2,8 км вътрешна улична мрежа. 

5.18.1  

„ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД  
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.19. Обособена позиция № 19: 

Район: с.Влахово, с.Кокорово, с.Стража и с Орешец - с обща дължина ОПМ – 

17,6 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17,6 км ОПМ + 0,2 км вътрешна улична 

мрежа. 

5.19.1  

„АРТСТРОЙ“ ООД 

 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 

5.20. Обособена позиция № 20: 

Район: к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, в т.ч. зимно поддържане 

- 1,6 км ОПМ + 2,65 км вътрешна улична мрежа 

5.20.1  

„КОРПУС-2004“ ООД 
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 От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е 

валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов 

ресурс по отделните видове работи. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по показателя Обща единична цена за изпълнение на 

работите по снегопочистване и зимно поддържане (О1)  и показателя Обща 

единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при аварийни 

ситуации (О2) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите.  

 
 

 

6. Комисията пристъпи по обособени позиции към оценка на допуснатите оферти и 

класиране съгласно следната утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите при 

следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка (КО):  

1. Обща единична цена за изпълнение на работите по снегопочистване и зимно 

поддържане (О1) - тежест в комплексната оценка 65 %, максимум 65 точки.  

2. Обща единична цена за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи при 

аварийни ситуации (О2) - тежест в комплексната оценка 35 %, максимум 35 точки.  

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

 

 7. Резултатите от прилагането на формулата за оценка на допуснатите оферти на 

участниците по показателите Обща единична цена за изпълнение на работите по 

снегопочистване и зимно поддържане (О1), Обща единична цена за изпълнение на 

ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации (О2) и Общата комплексна 

оценка (КО),  са закрепени таблично по обособени позиции, както следва: 

 

7.1. 

 

Обособена позиция № 1: 

Район: с.Стойките и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, в т.ч. за зимно 

поддържане 5,5 км ОПМ + 9,0 вътрешна улична мрежа. 

 

7.1.1. „ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 
Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на работите 

по снегопочистване и 

зимно поддържане 

Оценка по показателя 

- Обща единична цена 

за изпълнение на 

работите по 

снегопочистване и 

зимно поддържане (О1) 

Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при аварийни 

ситуации 

Оценка по показателя - 

Обща единична цена за 

изпълнение на ремонтно-

възстановителни работи 

при аварийни ситуации 

(О2) 

 
Общата 

комплексна оценка 

(КО) 

840.00 лв. 65 т. 2697.53 лв.  35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 
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7.2. 

 

Обособена позиция № 2: 

Район: с. Широка лъка, с. Върбово, с. Кукувица и съставните махали – с обща дължина 

ОПМ – 31,9 км, в т.ч. за зимно поддържане 9,2 км ОПМ + 0,7 км вътрешна улична 

мрежа. 

7.2.1.  

 „МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД 

 
Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на работите 

по снегопочистване и 

зимно поддържане 

Оценка по показателя 

- Обща единична цена 

за изпълнение на 

работите по 

снегопочистване и 

зимно поддържане (О1) 

Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при аварийни 

ситуации 

Оценка по показателя - 

Обща единична цена за 

изпълнение на ремонтно-

възстановителни работи 

при аварийни ситуации 

(О2) 

 
Общата 

комплексна оценка 

(КО) 

799.10 лв. 65 т. 2827.45 лв.  35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.3. 

 

Обособена позиция № 3: 

Район: с.Гела, с.Солища, с.Стикъл и съставните махали – с обща дължина ОПМ – 27,0 

км, в т.ч. за зимно поддържане 19,3 км ОПМ, няма вътрешна улична мрежа. 

7.3.1.  

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 
Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на работите 

по снегопочистване и 

зимно поддържане 

Оценка по показателя 

- Обща единична цена 

за изпълнение на 

работите по 

снегопочистване и 

зимно поддържане (О1) 

Предложена Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при аварийни 

ситуации 

Оценка по показателя - 

Обща единична цена за 

изпълнение на ремонтно-

възстановителни работи 

при аварийни ситуации 

(О2) 

 
Общата 

комплексна оценка 

(КО) 

803.00 лв. 65 т. 2862.56 лв.  35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.4. 

 

Обособена позиция № 4: 

Район: с.Петково, с.Белев дол и съставните махали – с обща дължина ОПМ – 17,2 км, в 

т.ч. за зимно поддържане 17,2 км ОПМ + 4,5 км вътрешна улична мрежа. 

7.4.1.  

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя – 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя – Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

845.00 лв. 65 т. 2974.00 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  
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Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.5. 

 

Обособена позиция № 5: 

Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 23,0 км в т.ч. за зимно 

поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична мрежа. 

7.5.1.  

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

698.00 лв. 65 т. 1451.24 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.6. 

 

Обособена позиция № 6: 

Район: с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали - с обща дължина 

ОПМ – 22,9 км, в т.ч. за зимно поддържане – 14,2 км ОПМ + 9,55 км вътрешна улична 

мрежа. 

7.6.1.  

„АЛЕКС К3112” ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

796.00 лв. 65 т. 1621.00 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.7. 

 

Обособена позиция № 7: 

Район: с.Тикале, с.Градът, с.Лъка и с.Остри пазлак - с обща дължина ОПМ – 16,5 км, в 

т.ч. за зимно поддържане – 16,5 км ОПМ + 1,9 км вътрешна улична мрежа. 

7.7.1.  

„ДАН СТРОЙ 19” ЕООД  
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Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

863.00 лв. 65 т. 3048.56 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.8. 

 

Обособена позиция № 8: 

Район: с.Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 39,6 км, в т.ч. за зимно 

поддържане 28,5 км ОПМ + 1,0 км вътрешна улична мрежа. 

7.8.1.  

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

867.00 лв. 65 т. 3048.56 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.9. 

 

Обособена позиция № 9: 

Район: с.Турян, с.Пещера – с обща дължина ОПМ - 17,3 км, в т.ч. за зимно поддържане 

– 15,4 км ОПМ + 1,2 км вътрешна улична мрежа. 

7.9.1.  

„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

868.00 лв. 65 т. 3048.56 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  
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Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.10. 

 

Обособена позиция № 10: 

Район: с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, местност “Хайдушки поляни” и съставните 

махали – с обща дължина ОПМ - 38,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-32,0 км ОПМ + 

12,6 км вътрешна улична мрежа. 

7.10.1. „МАРС-МВ” АД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

804.50 лв. 65 т. 3024.15 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.11. 

 

Обособена позиция № 11: 

Район: с.Люлка, с.Сивино, мах.Сърнено - с обща дължина ОПМ – 14,4 км, в т.ч. за 

зимно поддържане – 9,3 км ОПМ + 1,8 км вътрешна улична мрежа. 

7.11.1.  

„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

748.00 лв. 65 т. 1622.80 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.12. 

 

Обособена позиция № 12: 

Район: с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Чеплят, с.Горово - с обща дължина ОПМ – 

21,7 км, в т.ч. за зимно поддържане – 18,5 км ОПМ + 13,9 км вътрешна улична мрежа. 

7.12.1.  

„АЛВИТО” ЕООД 

 

Предложена Оценка по Предложена Оценка по  
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Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

748.00 лв. 65 т. 1622.80 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.13. 

 

Обособена позиция № 13: 

Район: с.Могилица, с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово, с.Буката и съставни махали- 

с обща дължина ОПМ – 36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане 25,9 ОПМ + 3,5 км 

вътрешна улична мрежа. 

7.13.1.  

„АРДАС” ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

848.00 лв. 65 т. 3048.00 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.14. 

 

Обособена позиция № 14: 

Район: с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставни махали- с обща 

дължина ОПМ – 36,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 19,9 км ОПМ + 2,7 км вътрешна 

улична мрежа. 

7.14.1.  

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

840.00 лв. 65 т. 3040.00 лв. 35 т. 100 т. 
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Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.15. 

 

Обособена позиция № 15: 

Район: с.Вълчан, с.Змиево - с обща дължина ОПМ – 12,3 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 6,2 км ОПМ + 1,1 км вътрешна улична мрежа. 

7.15.1.  

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

791.00 лв. 65 т. 2970.75 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.16. 

 

Обособена позиция № 16: 

Район: с.Левочево, Райковски ливади, с.Хасовица, с.Писаница - с обща дължина 

ОПМ – 28,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16,2 ОПМ + 0,8 км вътрешна улична 

мрежа. 

7.16.1.  

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

796.00 лв. 65 т. 2920.27 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

 

7.17. 

 

Обособена позиция № 17: 

Район: с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица, с.Чокамово и съставните 

махали – с обща дължина на ОПМ - 14,4 км, в т.ч. за зимно поддържане - 12,7 км 

ОПМ + 6,3 км вътрешна улична мрежа. 
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7.17.1.  

„БОР 88“ ЕООД 

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

844.00 лв. 65 т. 2722.30 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.18. 

 

Обособена позиция № 18: 

Район: Смолянски езера - с обща дължина – 2,5 км, в т.ч. зимно поддържане - 2,5 км 

ОПМ + 2,8 км вътрешна улична мрежа. 

7.18.1.  

„ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД  

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

866.89 лв. 65 т. 3041.44 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

7.19. 

 

Обособена позиция № 19: 

Район: с.Влахово, с.Кокорово, с.Стража и с Орешец - с обща дължина ОПМ – 17,6 км, 

в т.ч. за зимно поддържане - 17,6 км ОПМ + 0,2 км вътрешна улична мрежа. 

7.19.1.  

„АРТСТРОЙ“ ООД  

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 
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поддържане (О1) ситуации (О2) 

863.00 лв. 65 т. 3048.56 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

 

7.20. 

 

Обособена позиция № 20: 

Район: к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, в т.ч. зимно поддържане - 1,6 

км ОПМ + 2,65 км вътрешна улична мрежа 

7.20.1.  

„КОРПУС-2004“ ООД  

 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане 

Оценка по 

показателя - 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

работите по 

снегопочистване 

и зимно 

поддържане (О1) 

Предложена 

Обща единична 

цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановител

ни работи при 

аварийни 

ситуации 

Оценка по 

показателя - Обща 

единична цена за 

изпълнение на 

ремонтно-

възстановителни 

работи при 

аварийни ситуации 

(О2) 

 

Общата 

комплексна 

оценка (КО) 

868.00 лв. 65 т. 3048.56 лв. 35 т. 100 т. 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените 

показатели и формулата за определяне на комплексна оценка и ценови предложения на 

оценяваните участници, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  

Р Е Ш И : 
 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците по обособени позиции, 

както следва:  

 

 1. 

 

Обособена позиция № 1: 

Район: с.Стойките и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, в т.ч. 

за зимно поддържане 5,5 км ОПМ + 9,0 вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране  

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 

100 т. 

 

 

2. 

 

Обособена позиция № 2: 

Район: с. Широка лъка, с. Върбово, с. Кукувица и съставните махали – с обща 

дължина ОПМ – 31,9 км, в т.ч. за зимно поддържане 9,2 км ОПМ + 0,7 км 

вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране  

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД 

 

100 т. 
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3. 

 

Обособена позиция № 3: 

Район: с.Гела, с.Солища, с.Стикъл и съставните махали – с обща дължина 

ОПМ – 27,0 км, в т.ч. за зимно поддържане 19,3 км ОПМ, няма вътрешна 

улична мрежа. 

 

Класиране  

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 

100 т. 

 

 

4. 

 

Обособена позиция № 4: 

Район: с.Петково, с.Белев дол и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 

17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,2 км ОПМ + 4,5 км вътрешна улична 

мрежа. 

 

Класиране  

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

 

100 т. 

 

 

5. 

 

Обособена позиция № 5: 

Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 23,0 км в т.ч. за зимно 

поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране  

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 

100 т. 

 

 

6. 

 

Обособена позиция № 6: 

Район: с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали - с обща 

дължина ОПМ – 22,9 км, в т.ч. за зимно поддържане – 14,2 км ОПМ + 9,55 км 

вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„АЛЕКС К3112” ЕООД 

 

100 т. 

 

 

7. 

 

Обособена позиция № 7: 

Район: с.Тикале, с.Градът, с.Лъка и с.Остри пазлак - с обща дължина ОПМ – 

16,5 км, в т.ч. за зимно поддържане – 16,5 км ОПМ + 1,9 км вътрешна улична 

мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ДАН СТРОЙ 19” ЕООД  

 

100 т. 

 

 

8. 

 

Обособена позиция № 8: 

Район: с.Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 39,6 км, в т.ч. 

за зимно поддържане 28,5 км ОПМ + 1,0 км вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

 

100 т. 
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9. 

 

Обособена позиция № 9: 

Район: с.Турян, с.Пещера – с обща дължина ОПМ - 17,3 км, в т.ч. за зимно 

поддържане – 15,4 км ОПМ + 1,2 км вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 

100 т. 

 

 

10. 

 

Обособена позиция № 10: 

Район: с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, местност “Хайдушки поляни” и 

съставните махали – с обща дължина ОПМ - 38,2 км, в т.ч. за зимно 

поддържане-32,0 км ОПМ + 12,6 км вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„МАРС-МВ” АД 

 

100 т. 

 

 

11. 

 

Обособена позиция № 11: 

Район: с.Люлка, с.Сивино, мах.Сърнено - с обща дължина ОПМ – 14,4 км, в 

т.ч. за зимно поддържане – 9,3 км ОПМ + 1,8 км вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

 

100 т. 

 

 

12. 

 

Обособена позиция № 12: 

Район: с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Чеплят, с.Горово - с обща дължина 

ОПМ – 21,7 км, в т.ч. за зимно поддържане – 18,5 км ОПМ + 13,9 км вътрешна 

улична мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„АЛВИТО” ЕООД 

 

100 т. 

 

 

13. 

 

Обособена позиция № 13: 

Район: с.Могилица, с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово, с.Буката и съставни 

махали- с обща дължина ОПМ – 36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане 25,9 ОПМ 

+ 3,5 км вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„АРДАС” ЕООД 

 

100 т. 

 

 

14. 

 

Обособена позиция № 14: 

Район: с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставни махали- с 

обща дължина ОПМ – 36,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 19,9 км ОПМ + 2,7 

км вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

100 т. 
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15. 

 

Обособена позиция № 15: 

Район: с.Вълчан, с.Змиево - с обща дължина ОПМ – 12,3 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 6,2 км ОПМ + 1,1 км вътрешна улична мрежа 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР 

ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

100 т. 

 

 

16. 

 

Обособена позиция № 16: 

Район: с.Левочево, Райковски ливади, с.Хасовица, с.Писаница - с обща 

дължина ОПМ – 28,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16,2 ОПМ + 0,8 км 

вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

 

100 т. 

 

 

17. 

 

Обособена позиция № 17: 

Район: с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица, с.Чокамово и 

съставните махали – с обща дължина на ОПМ - 14,4 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 12,7 км ОПМ + 6,3 км вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„БОР 88“ ЕООД 

 

100 т. 

 

 

18. 

 

Обособена позиция № 18: 

Район: Смолянски езера - с обща дължина – 2,5 км, в т.ч. зимно поддържане - 

2,5 км ОПМ + 2,8 км вътрешна улична мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД 

 

100 т. 

 

 

19. 

 

Обособена позиция № 19: 

Район: с.Влахово, с.Кокорово, с.Стража и с Орешец - с обща дължина ОПМ – 

17,6 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17,6 км ОПМ + 0,2 км вътрешна улична 

мрежа. 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„АРТСТРОЙ“ ООД 

 

100 т. 

 

 

20. 

 

Обособена позиция № 20: 

Район: к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, в т.ч. зимно 

поддържане - 1,6 км ОПМ + 2,65 км вътрешна улична мрежа 

 

Класиране 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„КОРПУС-2004“ ООД 

 

100 т. 
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 ІІ. Предлага на възложителя сключване на договори по обособени позиции с 

класираните на първо място участници при съществените обективирани условия съгласно 

подадените оферти. 

 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не бяха заявени особени мнения.  

 

Настоящият протокол е технически съставен на 04.12.2018 г. 

 

Комисия в състав: 

 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 

 

 

 

Членове 

 

Станка Делирадева /подпис/* 

 

 

Златко Карaмучев /подпис/* 

 

Розета Буйкова /подпис/* 

 

 

Атанас Малаков /подпис/* 

 
 

 

 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията подписи, заличени на 

основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и  чл. 23 от Закона за защита на личните 

данни.        


