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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5 / 12.02.2016 г.,  

гр. Смолян 
 

 

На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с  

Решение № 29 от 30.12.2015 г. на кмета на Община Смолян за откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, 

с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА 

И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 

ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”,  

обявлението за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-0015, и 

на база протоколи от работата на комисията, назначена със Заповед № ОП-4/09.02.2016 г. на 

Марин Захариев – зам. кмет на Община Смолян, оправомощен със Заповед №РД-

0142/05.02.2016г. на кмета на община Смолян и приключила работа на 12.02.2016 г., както 

следва: протокол № 1 от 09.02.2016г., протокол № 2 от 09.02.2016г. и протокол № 3 от 

12.02.2016г. 

 

I. О Б Я В Я В А М  К Л А С И Р А Н Е Т О 

 
на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от 

ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 

ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”, както следва: 

 

На първо място класирам: „ХИГО 88“ООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на поръчката: - 868.00 лева без ДДС. 
 

Мотиви: Налице е един участник в процедурата - „ХИГО 88“ООД, като същият е допуснат до 

оценка и класиране. 

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 

съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число изискуемите 

документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 

на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания участник отговаря на всички минимални 

технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
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Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка, като участника е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност 

и дееспособност, наличен технически ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с 

нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия. Предложението на 

класирания участник е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, въз основа на което е допуснат до класиране от комисията, което 

изцяло възприемам. На база на разглеждане на предложението за обща единична цена на 

класирания участник при критерий за възлагане „най-ниска цена“ е извършено направеното 

класиране.  

Горепосочените обстоятелства са детайлно описани и мотивирани в протоколите от работата на 

комисията, назначена със Заповед № ОП-4/09.02.2016 г. на Марин Захариев – зам. кмет на 

Община Смолян, оправомощен със Заповед №РД-0142/05.02.2016г. на кмета на община Смолян, 

към които препращам. 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 

 
за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за  за услуга по реда на Глава V 

от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 

ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”, класирания на първо място участник 

както следва: 

 „ХИГО 88“ООД“, 
като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от 

класирания на първо място участник в предложението му: 

 Цена за снегопочистване – 40.00 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 35.00 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 38.00 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 85 лв./т. без ДДС ; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 670 лв./т. без ДДС. 

 

На основание чл. 73, ал. 3 във вр. с чл. 58а, ал. 5 от ЗОП и чл. 43 от ППЗОП препис от 

настоящото решение да бъде връчен на участника в 3-дневен срок от издаването му лично срещу 

подпис или изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс. 

На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП настоящото решение да бъде публикувано в профила на 

купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП. 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисия за защита на 

конкуренцията – гр. София, бул. „Витоша” № 18. 

 

 

 

МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ положен подпис и печат 

Заместник-кмет в Община Смолян 
оправомощен със Заповед №РД-0142/05.02.2016г. 

на кмета на Община Смолян   

 


