
ОБЩИНА СМОЛЯН  
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ПРОТОКОЛ  
по чл.67, ал.2 от ППЗОП 

 

 

за резултатите от преговори, проведени с „ИСА 2000“ ЕООД на 20.12.2019 г., в 15:30 

часа, в зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, 

находяща се в гр. Смолян на бул. България № 12, в изпълнение на Заповед № ОП-43 от 

20.12.2019 г. на кмета на община Смолян, по процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура 

на договаряне без предварително обявление, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И 

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ГРАД СМОЛЯН”, която обществена поръчка е открита с решение на кмета на 

община Смолян № 21 от 19.12.2019 г., вписано в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0013 

и публикувано заедно с одобрените с него покана за участие и документация на интернет 

сайта на община Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2934            

 

 

 

І. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ: 

 

Комисия в състав: 

 Председател:  

 Златко Карамучев – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

 Членове: 
Розета Буйкова – главен специалист в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян. 

Атанас Малаков – главен специалист в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян. 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.79, ал.7 от 

ЗОП и чл.67 от ППЗОП. 

 

ІІ. КОМИСИЯТА НАПРАВИ СЛЕДНИТЕ КОНСТАТАЦИИ: 

 

 1. Получената първоначална оферта се предаде на председателя на комисията, за което се 

състави протокол, съдържащ данни за: подател; регистрационен номер, дата и час на 

получаване; предмет на поръчката, за която е подадена офертата; причините за връщане, когато 

е приложимо. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

 2. Комисията започна работа след получаване на представената оферта и протокола по 

предходния пункт. 
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 3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в 

процедурата, и представената оферта всеки от членовете на комисията представи декларация по 

чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получената оферта 

следните констатации: 
 

4.1. Регистрирани предложения – 1 /словом: една/ оферта, както следва: 
 

 

Наименование на участника 

Регистрационен номер,  

дата и час на 

получаване на офертата 

 

„ИСА 2000“ ЕООД  

(ЕИК: 831040520)  

седалище и адрес на управление: гр. София 1111, район Слатина, 

жк Гео Милев, ул. Николай Коперник № 25; адрес за 

кореспонденция: гр. Смолян 4700, Промишлена зона – Север, ул. 

„Хан Аспарух“, база „ИСА 2000“ ЕООД;  

тел.: 02 / 8079550; факс: 02 / 9733178; електронна поща: 

sofia@isa2000.bg , petar.sulinadzhiev@isa2000.bg 

                  

 
 

 

 

вх. № ДЛ011650_001 от 

20.12.2019 година, 

15:15 часа 

 

4.2. Подадената оферта е постъпила в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на поканата за участие. 

 

5. При отварянето на офертата присъстваше Юлиян Седефов Инджов - управител на 

„ИСА 2000“ ЕООД. Обстоятелствата във връзка с присъстващото лице бяха удостоверени в 

Списък на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, присъстващи 

при отварянето на офертите.  

 

6. След като установи легитимацията на представителя на участника и редовността на 

постъпването на офертата комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, 

съдържащи се в предложението на участника. Комисията установи наличието на отделен 

запечатан плик, съдържащ офертата. За офертата се изпълниха следните действия: 

председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести 

съдържанието на офертата, като беше установено наличието на следните документи: Опис на 

представените документи; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и условията на възложителя; Техническо 

предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, 

и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 3; Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. Техническото и 

ценовото предложения бяха подписани от членовете на комисията. 

 

7. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащите се в офертата на 

участника: 

mailto:sofia@isa2000.bg
mailto:petar.sulinadzhiev@isa2000.bg
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„ИСА 2000“ ЕООД  
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи (на хартиен 

носител) и Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (на хартиен носител 

и в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 

съдържание), като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) e 

удостоверил:  

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.1 и 

2 от Раздел IV Б от поканата за участие в процедурата, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП;  

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не са 

налице обстоятелствата за отстраняване по т.1 и 2 от Раздел IV В от поканата за участие в 

процедурата, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени в поканата за участие в обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.3 от Раздел IV Г от поканата за 

участие в процедурата, а именно доказал е, че разполага с инструменти, съоръжения и 

техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем 

обем, както следва: Грейдер - 1 бр.; Товарачна машина - 1 бр.; Мини багер с предно гребло - 

2 бр.; Автомобили пясъкоразпръсквачи - 4 бр.; Колесни трактори /автомобили/ за 

снегопочистване - 5 бр. - в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил данни за разполагаемост с 

инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: 

 Техническо предложение, съдържащо:  

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, и  
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 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

изготвена съгласно Образец № 3; 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Първоначална оферта: 

 Единични цени за изпълнение на работите в обхвата на поръчката, както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование на вида дейност 
Единица 

мярка 

Предложена 

единична цена 

в лева без ДДС 

1 Снегопочистване лв./км 53,75 

2 
Опесъчаване с пясък/пясъко-солени смеси/разпръскване 

на химически вещества 
лв./км 78,80 

3 Доставка на пясък – пресята и промита м3 48,50 

4 Доставка на технологична сол т 177,10 

5 Доставка на калциев двухлорид   т 1587 

6. Товарене и извозване на сняг. м3 12 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа всички изискуеми 

документи съгласно т.5 от Раздел VIII от поканата за участие в процедурата. Представеното от 

участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, 

т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са 

представени в изискуемата форма.  

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение съдържа изискуемия  документ 

съгласно т.6 от Раздел VIII от поканата за участие в процедурата. Представеното от участника 

ценово предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП и 

условията на възложителя, и съдържа изискуемият документ, като същият е представен в 

изискуемата форма. Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от 

възложителя финансов ресурс. 

Заключение на комисията: 

Офертата на участника следва да се допусне до етап на преговори. 

 

 8. При извършването на горепосочените действия не се установи необходимост от 

искане на разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

ІІІ. ИЗВЪРШЕНИ ПРЕГОВОРИ С „ИСА 2000“ ЕООД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА 

НА ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

 

1. Комисията пристъпи към провеждане на преговори с представляващия „ИСА 2000“ 

ЕООД, за определяне условията на договора за изпълнение на обществената поръчка. 
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2. След проведени преговори, поставяне на въпрос от комисията за възможностите за 

намаляване на първоначално предложените единични цени за изпълнение на поръчката, между 

представителя на участника „ИСА 2000“ ЕООД и комисията бяха постигнати договорености за 

изпълнението на обществената поръчка с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО 

ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД 

СМОЛЯН”, при условия, както следва: 
 

2.1. Единични цени за изпълнение на работите в обхвата на поръчката, както следва: 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на вида дейност 
Единица 

мярка 

Предложена 

единична цена в 

лева без ДДС 

1 Снегопочистване лв./км 53,75 

2 
Опесъчаване с пясък/пясъко-солени смеси/разпръскване 

на химически вещества 
лв./км 77,80 

3 Доставка на пясък – пресята и промита м3 48 

4 Доставка на технологична сол т 175 

5 Доставка на калциев двухлорид   т 1587 

6. Товарене и извозване на сняг. м3 11 
 

2.2. Клаузите на договора за изпълнение да са съгласно проекта на договор, съставляващ 

Приложение № 2, неразделна част от поканата за участие. 

 

Настоящият протокол по чл.67, ал.2 от ППЗОП е технически съставен на 20.12.2019 

година. 

 

 

Комисия в състав: 

 

Председател: Членове: 

 

(положен подпис) 

…………………….. 

/ Златко Карамучев / 

 

 

(положен подпис) 

…………………….. 

/ Розета Буйкова / 

 

(положен подпис) 

…………………….. 

/ Атанас Малаков / 

 

 

Представител на участника: 

 

Управител на „ИСА 2000“ ЕООД: 

 

(положени подпис и печат) 

…………………….. 

/ Юлиян Инджов / 
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Дата на приемане на протокола     

по чл.67, ал.2 от ППЗОП от възложителя: 20.12.2019 г. 

 

 

Час на приемане на протокола  

по чл.67, ал.2 от ППЗОП от възложителя: 16:50 ч.  

 

 

Приемане от възложителя на протокола              (положени подпис и печат) 

по чл.67, ал.2 от ППЗОП:    ............................................. 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

Кмет на община Смолян 

 

 

 

 

(положени подпис и печат) 

Дата: 20.12.2019 г.     Утвърдил: 

гр. Смолян      НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

Кмет на община Смолян 

 

 

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

печати от участника в преговорите и възложителя, като същите са заличени на 

основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 


