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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 26 / 07.12.2015 г.,  

гр. Смолян 
 

 

 

На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с мое 

Решение № 20 от 15.09.2015 г. 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”, 

чието изпълнение е разделено на 20 /двадесет/ обособени позиции /ОП/, както следва: Обособена 

позиция № 1 – Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща дължина ОПМ 

- 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ. Обособена позиция № 2 – Район с. Широка 

лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали – с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за 

зимно поддържане 16,3 км ОПМ. Обособена позиция № 3 – Район с. Гела, с. Солища, с. 

Стикъл, мах. Заевите и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за 

зимно поддържане 17,5 км ОПМ. Обособена позиция № 4 – Район с. Петково, с. Белев дол, 

мах. Чиевци, мах. Славейковци, мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в 

т.ч. за зимно поддържане 17.2 км.ОПМ. Обособена позиция № 5 – Район с. Горна Ряка, с. 

Катраница и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 

9,0 км ОПМ. Обособена позиция № 6 – Район с. Ровино, с. Селище, с. Требище, с. Търън и 

съставните махали - с обща дължина ОПМ – 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км. 

ОПМ. Обособена позиция № 7 – Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина 

ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ. Обособена позиция № 8 – Район с. 

Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 

26,0 км.ОПМ. Обособена позиция № 9 – Район с. Турян, с. Пещера, с. Кремене – с обща 

дължина ОПМ - 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15.4 км. ОПМ. Обособена позиция № 

10 – Район с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с 

обща дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане - 34.6 км. ОПМ. Обособена 

позиция № 11 – Район с. Смилян, с. Липец, с. Сивино, мах. Сърнено - с обща дължина ОПМ - 

19.3 км, в т.ч. за зимно поддържане -10,100 км ОПМ. Обособена позиция № 12 – Район с. 

Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Ельово - с обща дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 17.500 км ОПМ. Обособена позиция № 13 – Район с. Черешево, с. Кремене, с. 

Киселчово, с. Буката и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно 

поддържане 19,1 ОПМ. Обособена позиция № 14 – Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, 

с. Горна Арда и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 18,1 км.ОПМ. Обособена позиция № 15 – Район с. Вълчан, с. Змиево и с. 

Равнината - с обща дължина ОПМ - 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане - 8.2 км.ОПМ. 

Обособена позиция № 16 – Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. Писаница - с 
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обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ. Обособена позиция № 

17 – Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и съставните махали – с обща 

дължина на ОПМ - 11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 км ОПМ. Обособена позиция № 

18 – Район Смолянски езера - с обща дължина - 7.0 км, в т.ч. зимно поддържане - 3,0 км - до 

х. Смолянски езера ОПМ . Обособена позиция № 19 – Район с. Кокорово, с. Орешец и с. 

Стража - с обща дължина ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ. 

Обособена позиция № 20 – Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. зимно 

поддържане - 1,6 км ОПМ, обявлението за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен 

номер 00092-2015-0013, и на база протоколи от работата на комисията, назначена със Заповед № 

2253/27.10.2015г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Смолян и приключила 

работа на 07.12.2015 г., както следва: протокол № 1 от 11.11.2015г., протокол № 2 от 26.11.2015г., 

протокол № 3 от 26.11.2015г., протокол № 4 от 01.12.2015г., протокол № 5 от 07.12.2015г. и 

протокол № 6 от 07.12.2015г. 

 

 

 

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

У Ч А С Т Н И Ц И Т Е   И   О П Р Е Д Е Л Я М  

И З П Ъ Л Н И Т Е Л И   
 

 

 

по обособени позиции 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: 

 

I. Обособена позиция № 1: Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща 

дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение 

на услугата, предмет на обособената позиция: 879.50 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 

 Цена за снегопочистване – 39.50 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 34.50 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 37.50 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 88 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 680 лв./т. без ДДС. 

 

II. Обособена позиция № 2: Район с. Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните 

махали – с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3 км ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД, с предложена обща единична цена за изпълнение 

на услугата, предмет на обособената позиция: 758 лева без ДДС. 
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2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ 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 – 39 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 36 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 79 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 569 лв./т. без ДДС. 

 

III. Обособена позиция № 3: Район с. Гела, с. Солища, с. Стикъл, мах. Заевите и съставните 

махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5 км ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД, с предложена обща единична цена за изпълнение 

на услугата, предмет на обособената позиция: 758 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

 „ИНФРАСТРОЙГРУП“ 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 – 39 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 36 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 79 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 569 лв./т. без ДДС. 

 

IV. Обособена позиция № 4: Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. Славейковци, 

мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 

км.ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 786 лева без ДДС. 

Второ място: „РУМИ“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на услугата, 

предмет на обособената позиция: 803 лева без ДДС. 

Трето място: „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 824 лева без ДДС. 

Четвърто място: „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 835 лева без ДДС. 

Пето място: „БУЛВЕС 2009“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 850 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

 „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 

 Цена за снегопочистване – 39 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 34.50 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 37.50 лв./м3 без ДДС; 

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

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 590 лв./т. без ДДС. 

 

V. Обособена позиция № 5: Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с 

обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 
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Първо място: „БУЛВЕС 2009“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 699 лева без ДДС. 

Второ място: „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 748 лева без ДДС. 

Трето място: „АРТСТРОЙ“ ООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на услугата, 

предмет на обособената позиция: 865 лева без ДДС. 

Четвърто място: „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение 

на услугата, предмет на обособената позиция: 885 лева без ДДС. 

Пето място: „РУМИ“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на услугата, 

предмет на обособената позиция: 890 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

 „БУЛВЕС 2009“ ЕООД, 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 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 38 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 86 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 500 лв./т. без ДДС. 

 

VI. Обособена позиция № 6: Район с. Ровино, с. Селище, с. Требище, с. Търън и съставните 

махали - с обща дължина ОПМ – 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км. ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „КРИСИ 2009“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 271 лева без ДДС. 

Второ място: ЕТ „ИСМЕТ ТИКАЛЧЕВ“, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 657.90 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

 „КРИСИ 2009“ ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени 

условия, обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 

 Цена за снегопочистване – 38 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 33 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 30 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 70 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 100 лв./т. без ДДС. 

 

VII. Обособена позиция № 7 – Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина 

ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „АРТСТРОЙ“ ООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 890 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

 „АРТСТРОЙ“ 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 – 39.50 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 34.50 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 37.50 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 89.50 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 689 лв./т. без ДДС. 
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VIII. Обособена позиция № 8: Район с. Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ 

- 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 723 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 

 Цена за снегопочистване – 35 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 33 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 30 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 75 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 550 лв./т. без ДДС. 

 

IX. Обособена позиция № 9: Район с. Турян, с. Пещера, с. Кремене – с обща дължина ОПМ - 

32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15.4 км. ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „КЛИНЪР“ ООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на услугата, 

предмет на обособената позиция: 737 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

„КЛИНЪР“ 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 – 38 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 32 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 32 лв./м3 без ДДС; 

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

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 550 лв./т. без ДДС. 

 

X. Обособена позиция № 10: Район с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак” и 

съставните махали – с обща дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане - 34.6 км. 

ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „МАРС-МВ“ АД, с предложена обща единична цена за изпълнение на услугата, 

предмет на обособената позиция: 819.95 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

„МАРС-МВ“ АД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, 

обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 

 Цена за снегопочистване – 39.50 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 34.50 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 37.95 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 81 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 627 лв./т. без ДДС. 

 

XI. Обособена позиция № 12: Район с. Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Ельово - с обща 

дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17.500 км ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „МАРС-МВ“ АД, с предложена обща единична цена за изпълнение на услугата, 

предмет на обособената позиция: 689 лева без ДДС. 
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2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

„МАРС-МВ“ АД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, 

обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 

 Цена за снегопочистване – 35 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 34.50 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 32.50 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 66 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 521 лв./т. без ДДС. 

 

XII. Обособена позиция № 13: Район с. Черешево, с. Кремене, с. Киселчово, с. Буката и 

съставните махали - с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „АРДАС“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на услугата, 

предмет на обособената позиция: 878 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

„АРДАС“ ЕООД, 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 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 38 лв./м3 без ДДС; 

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

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 680 лв./т. без ДДС. 

 

XIII. Обособена позиция № 14: Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна Арда и 

съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 

км.ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „АРДАС“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на услугата, 

предмет на обособената позиция: 560 лева без ДДС. 

Второ място: „АРДА ВЕС“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 787.77 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

„АРДАС“ ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, 

обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 

 Цена за снегопочистване – 35 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 30 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 35 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 55 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 405 лв./т. без ДДС. 

 

 XIV. Обособена позиция № 16 – Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. 

Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 723 лева без ДДС. 

Второ място: „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение 

на услугата, предмет на обособената позиция: 879.50 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 
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„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 

 Цена за снегопочистване – 35 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 33 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 30 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 75 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 550 лв./т. без ДДС. 

 

XV. Обособена позиция № 18: Район Смолянски езера - с обща дължина - 7.0 км, в т.ч. 

зимно поддържане - 3,0 км - до х. Смолянски езера ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „КЛИНЪР“ ООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на услугата, 

предмет на обособената позиция: 736 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

„КЛИНЪР“ 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 – 35.50 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 33.50 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 32 лв./м3 без ДДС; 

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

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 550 лв./т. без ДДС. 

 

XVI. Обособена позиция № 19: Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина 

ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „КОРПУС-2004“ ООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на обособената позиция: 851 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

„КОРПУС-2004“ 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 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 38 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 88 лв./т. без ДДС; 

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 650 лв./т. без ДДС. 

 

XVII. Обособена позиция № 20: Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. 

зимно поддържане - 1,6 км ОПМ: 
 

1. Класирам участниците, както следва: 

Първо място: „ВЪЛК“ ЕООД, с предложена обща единична цена за изпълнение на услугата, 

предмет на обособената позиция: 893 лева без ДДС. 
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място участник, както следва: 

„ВЪЛК“ ЕООД, 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 лв./км. без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 38 лв./м3 без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 90 лв./т. без ДДС; 
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 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 690 лв./т. без ДДС. 

 

Мотиви: Предложенията на класираните участници по обособени позиции са пълни по смисъла 

на чл.56, ал.1 от ЗОП и съдържат 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. Офертите на класираните участници отговарят 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 Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, като посочените 

участници са представили в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, удостоверили са 

надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен технически ресурс за 

изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от 

възложителя условия. Предложенията на класираните участници са валидни и съобразени с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, въз основа на което са 

допуснати до съпоставка и класиране от комисията, което изцяло възприемам. На база на 

разглеждане на предложенията за общи единични цени на класираните участници по обособени 

позиции 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 № 2253/27.10.2015г. на временно изпълняващия длъжността 

кмет на община Смолян, към които препращам. 

 

 

 

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

У Ч А С Т Н И Ц И   О Т   У Ч А С Т И Е    
 

 

 

I. по Обособена позиция № 5 – Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с 

обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км ОПМ, 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: 
 

1. „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл.70, ал.3, пр.1 от ЗОП. 

Мотиви: Офертата на участника съдържа предложение за обща единична цена за изпълнение на 

услугата, което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска 

цена”, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените в 

останалите оферти по обособената позиция общи единични цени за изпълнение на услугата, въз 

основа на което комисията правилно е осъществила правомощието си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, 

като с писмо с изх. № ДЛ008389 от 01.12.2015г. от участника е изискала да представи в срок от 3 

/три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на предложената обща 

единична цена за изпълнение на услугата в размер на 635 лева без ДДС. Получаването на 

уведомлението от страна на участника е извършено на 01.12.2015г. лично (на ръка) от управителя 

му в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна 
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№ 1 – Деловодство, удостоверено по надлежния ред със собственоръчен подпис и печат. В 

определения за получаване на обосновката срок от 3 /словом три/ работни дни, считани от 

получаване на искането за това, в деловодството на община Смолян не е представена писмена 

обосновка на предложената от участника обща единична цена за изпълнение на услугата в 

размер на 635 лева без ДДС. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията за 

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповед № 

2253/27.10.2015г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Смолян -  протокол № 

5 от 07.12.2015г.. 

 

II. по Обособена позиция № 7: Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина 

ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ, 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: 
 

1. „АЛВИТО“ ЕООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Мотиви: Участникът не е удостоверил, че разполага с регистрирани и технически изправни 

трактори - колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Представената от участника Декларация за 

моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката – по 

образец съгласно приложение № 9, удостоверява, че за изпълнението на поръчката участникът 

предвижда използването на колесни трактори, както следва: KOMATSU WB 97S-5 с рег. № СМ 

00698 и KOMATSU WB 97S-5 с рег. № СМ 00735, като не е описано никой от тях да е снабден 

със снегоринна уредба. Приложените към декларацията свидетелства за регистрация и контролни 

талони за извършени технически преглед също не установяват някой от описаните колесни 

трактори да е снабден със снегоринна уредба. Констатираните липса на документи и 

несъответствие с критериите за подбор са описани в протокол № 1 от 11.11.2015г. от работата на 

комисията, с който от участника е изискано допълнително представяне на съответни документи и 

информация. В законово определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на 

получаване на посочения протокол, участникът не е представил допълнителни документи или 

информация за постигане на съответствие с изискванията за подбор. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията за 

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповед № 

2253/27.10.2015г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Смолян -  протокол № 

1 от 11.11.2015г. и протокол № 2 от 26.11.2015г.. 

 

III. по Обособена позиция № 16: Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. 

Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ, 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: 
 

1. „АЛВИТО“ ЕООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП. 
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Мотиви: Участникът не е удостоверил, че разполага с регистрирани и технически изправни 

трактори - колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Представената от участника Декларация за 

моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката – по 

образец съгласно приложение № 9, удостоверява, че за изпълнението на поръчката участникът 

предвижда използването на колесни трактори, както следва: FA1898.08 с рег. № СМ 01491 и 

KOMATSU WB 97S-5 с рег. № СМ 01133, като не е описано никой от тях да е снабден със 

снегоринна уредба. Приложените към декларацията свидетелства за регистрация и контролни 

талони за извършени технически преглед също не установяват някой от описаните колесни 

трактори да е снабден със снегоринна уредба. Констатираните липса на документи и 

несъответствие с критериите за подбор са описани в протокол № 1 от 11.11.2015г. от работата на 

комисията, с който от участника е изискано допълнително представяне на съответни документи и 

информация. В законово определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на 

получаване на посочения протокол, участникът не е представил допълнителни документи или 

информация за постигане на съответствие с изискванията за подбор. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията за 

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповед № 

2253/27.10.2015г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Смолян -  протокол № 

1 от 11.11.2015г. и протокол № 2 от 26.11.2015г.. 
 

2. „ПЕТРО – Г“ ЕООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с 

чл.54, ал.1 от ЗОП. 

Мотиви: Допуснати са несъответствия между оферираните обща единична цена за изпълнение 

на услугата и единичните цени по видове дейности, тъй като сборът от оферираните от участника 

единични цени по видове дейности не е равен на оферираната от участника обща единична цена 

за изпълнение на услугата, която освен това е дадена в 2 /два/ варианта. Съгласно изискванията 

на възложителя, закрепени в т.28 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, по всяка обособена позиция участникът, предложил 

най-ниска цена, ще бъде класиран на първо място, като изрично е указано, че най-ниска цена е 

обща единична цена за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, в 

съответствие с условията на процедурата по съответната обособена позиция, формирана на база 

съответни единични цени по видове дейности, следователно общата единична цена за 

изпълнение на услугата е сбор от единичните цени по видове дейности. Видно от представеното 

Ценово предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец съгласно приложение № 

3, е, че участникът оферира обща единична цена за изпълнение на услугата, предмет на 

обособената позиция, в размер на 2 329.46 лева без ДДС за снегопочистване и еднократно 

опесъчаване на 16 км (15,2 км общинска и 0.8 улична пътна мрежа) или 145.59 лева/км, като 

никоя от посочените числови стойности не е равна на сбора на оферираните от участника 

единични цени по видове дейности - цена за снегопочистване – 37.99 лв./км. без ДДС; цена за 

опесъчаване – 31.99 лв./км. без ДДС; цена за доставка на пясък – пресята и промита – 28.98 

лв./м3 без ДДС; цена за доставка на  технологична сол – 89.99 лв./т. без ДДС; и цена за доставка 

на  калциев хлорит  – 689.99 лв./т. без ДДС.  В резултат на допуснатото несъответствие не би 

могла да бъде установена действителната воля на участника по отношение на цената за 

изпълнение на поръчката и вместо участника да бъде определена нова обща единична цена за 

изпълнение на услугата, предмет на обособената позиция, или нови единични цени по видове 

дейности, съгласно условията на възложителя. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, 

както и че не е изпълнил задължението си по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие се 



                                       

11 

препятства възможността за допускане на офертата, установяване на действителната воля на 

участника по отношение на цената за изпълнение на поръчката и извършване на правилното 

класиране на офертата му при критерия „Най-ниска цена“. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията за 

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповед № 

2253/27.10.2015г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Смолян -  протокол № 

4 от 01.12.2015г.. 

 

IV. по Обособена позиция № 17: Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и 

съставните махали – с обща дължина на ОПМ - 11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 

км ОПМ, 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: 
 

1. „ХИГО 88“ ООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с 

чл.54, ал.1 от ЗОП. 

Мотиви: Участникът е оферирал цена за доставка на калциев хлорит  – 00.00 лв. /т. (словом нула 

лева на тон)  без ДДС/, което определя извода, че ценовото му предложение не отговаря на 

изискванията в документацията за участие в процедурата (описание и специфични условия на 

поръчката; изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата; технически 

спецификации; образец на ценово предложение; проект на договор), тъй като въпреки изричното 

изискване да се оферират цени, ценовото предложение на участника съдържа нулева стойност за 

изпълнение на дейност в обхвата на поръчката. В настоящата обществена поръчка избраният от 

възложителя критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена“, като най-ниска цена е най-

ниската обща единична цена за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена 

поръчка, в съответствие с условията на процедурата по съответната обособена позиция, 

формирана на база съответни единични цени по видове дейности. Участникът с най-ниска ниска 

стойност от сбора на единичните цени по отделни видове дейности се класира на първо място в 

процедурата по съответната обособена позиция. Изискването за офериране на цени следва от 

множество текстове в документацията. Техническите спецификации предвиждат, че 

обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане се извършва с калциев хлорид, отговарящ на 

конкретно посочени изисквания за качество, дозиране и употреба. Разпоредбите на т.6 от 

Описанието и специфичните условия на поръчката указват, че цената на договора за изпълнение 

се формира въз основа на общото количество на действително извършени и приети работи при 

единични цени за съответната дейност, оферирани от изпълнителя, съгласно Ценовата му оферта, 

изготвена по образец съгласно приложение № 3, като възложителят изрично посочил, че 

стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото изпълнение на 

дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, включително 

цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, 

складиране и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за съответния 

изпълнител. Същият извод за офериране на конкретни цени по видовете дейности се налага и от 

образеца на ценово предложение и проекта на договора, където се изисква офериране на цени в 

лева без ДДС. Представеното ценово предложение от участника не отговаря на изискванията от 

документацията за участие в процедурата, а именно участникът да е представил предложение, 

сдържащо конкретни цени за изпълнение на визираните дейности, които да формират предмета 

на обществената поръчка. Нулевата стойност, която участникът е предложил за изпълнение на 

дейността по доставка на калциев хлорид, не може да бъде приета за ценово предложение. 

Съгласно разпоредбата на чл.24 от Закона за Българската народна банка паричната единица на 
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Република България е левът, разделен на 100 стотинки, като най-малката единица при 

определяне на паричната стойност в страната е една стотинка (0,01 лв.), т.е. предложение от 0,00 

лева не представлява цена, каквато именно възложителят е изискал участниците да предложат за 

всяка една от дейностите от предмета на обществената поръчка. Класирането на ценови 

предложения, които съдържат нулеви стойности, води до допускане на кроссубсидиране при 

ценообразуването на част от дейностите от предмета на обществената поръчка, което е 

недопустимо и води до изкривяване на оценяването и неяснота относно самите предложения на 

участниците в противоречие на основните принципи за свободната и лоялна конкуренция между 

участниците в процедура, а оттам – до необективно класиране съобразно одобрената от 

възложителя методика и изисквания за участие в процедурата. Предлагането на нулева стойност 

по визираната по-горе дейност по доставка на калциев хлорид противоречи на клаузите на 

проекта на договора за изпълнение на обществената поръчка. Това е така, защото 

проектодоговорът няма обща цена за изпълнение на целия предмет на обществената поръчка, а в 

същия са посочени отделни цени и начинът им на плащане по съответните дейности от предмета 

на обществената поръчка. Извършените отделни видове услуги се заплащат поотделно, т. е. 

видно е, че става въпрос за отделни дейности, а не за една обща с включени самостоятелни 

елементи. Следователно, при сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка по 

смисъла на чл. 41, ал. 2 от ЗОП възложителят е длъжен спази предложения в документацията 

проект на договор, като го допълни с предложената от визирания участник нулева стойност за 

съответна дейности от предмета на обществената поръчка, което е недопустимо, т. к. същият би 

бил безвъзмезден в тази му част, каквато възможност не предвижда представеният 

проектодоговор от документацията за участие в процедурата. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че 

участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на 

офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие се препятства възможността за допускане на участника и извършване на 

правилното класиране на офертата му при критерия „Най-ниска цена“. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията за 

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповед № 

2253/27.10.2015г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Смолян -  протокол № 

4 от 01.12.2015г.. 

 

V. по Обособена позиция № 19: Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина 

ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ, 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: 
 

1. „КРИСИ 2009“ ЕООД. 
Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с 

чл.54, ал.1 от ЗОП. 

Мотиви: Участникът не е оферирал цени за доставка на технологична сол и за доставка на 

калциев хлорит, което определя извода, че ценовото му предложение не отговаря на 

изискванията в документацията за участие в процедурата (описание и специфични условия на 

поръчката; изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата; технически 

спецификации; образец на ценово предложение; проект на договор), тъй като въпреки изричното 

изискване да се оферират цени, ценовото предложение на участника не съдържа стойности за 

изпълнение на дейносттите по доставка на технологична сол и за доставка на калциев хлорит. В 

apis://NORM|40377|8|41|/
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настоящата обществена поръчка избраният от възложителя критерий за оценка на офертите е 

„най-ниска цена“, като най-ниска цена е най-ниската обща единична цена за изпълнение на 

услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, в съответствие с условията на процедурата 

по съответната обособена позиция, формирана на база съответни единични цени по видове 

дейности. Участникът с най-ниска ниска стойност от сбора на единичните цени по отделни 

видове дейности се класира на първо място в процедурата по съответната обособена позиция. 

Изискването за офериране на цени следва от множество текстове в документацията. 

Техническите спецификации предвиждат, че обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане се 

извършва с техническа сол и калциев хлорид, отговарящи на конкретно посочени изисквания за 

качество, дозиране и употреба. Разпоредбите на т.6 от Описанието и специфичните условия на 

поръчката указват, че цената на договора за изпълнение се формира въз основа на общото 

количество на действително извършени и приети работи при единични цени за съответната 

дейност, оферирани от изпълнителя, съгласно Ценовата му оферта, изготвена по образец 

съгласно приложение № 3, като възложителят изрично посочил, че стойността на обществената 

поръчка включва всички разходи за качественото изпълнение на дейностите, предмет на 

обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, включително цената на вложените 

материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други 

подобни, както и непредвидените разходи и печалба за съответния изпълнител. Същият извод за 

офериране на конкретни цени по видовете дейности се налага и от образеца на ценово 

предложение и проекта на договора, където се изисква офериране на цени в лева без ДДС. 

Представеното ценово предложение от участника не отговаря на изискванията от 

документацията за участие в процедурата, а именно участникът да е представил предложение, 

сдържащо конкретни цени за изпълнение на визираните дейности, които да формират предмета 

на обществената поръчка. Липсата на стойности не може да бъде прието за ценово предложение, 

а възложителят е изискал участниците да предложат цена за всяка една от дейностите от 

предмета на обществената поръчка. Класирането на ценови предложения, които не съдържат 

стойности, води до изкривяване на оценяването и неяснота относно самите предложения на 

участниците в противоречие на основните принципи за свободната и лоялна конкуренция между 

участниците в процедура, а оттам – до необективно класиране съобразно одобрената от 

възложителя методика и изисквания за участие в процедурата. Липсата на стойности по 

визираните по-горе дейности по доставка на технологична сол и по доставка на калциев хлорид 

противоречи на клаузите на проекта на договора за изпълнение на обществената поръчка. Това е 

така, защото проектодоговорът няма обща цена за изпълнение на целия предмет на обществената 

поръчка, а в същия са посочени отделни цени и начинът им на плащане по съответните дейности 

от предмета на обществената поръчка. Извършените отделни видове услуги се заплащат 

поотделно, т.е. видно е, че става въпрос за отделни дейности, а не за една обща с включени 

самостоятелни елементи. Следователно, при сключване на договор за изпълнение на 

обществената поръчка по смисъла на чл. 41, ал. 2 от ЗОП възложителят е длъжен спази 

предложения в документацията проект на договор, като не го допълни със стойности за 

съответни дейности от предмета на обществената поръчка, което е недопустимо, т. к. същият би 

бил неопределен в тази му част, каквато възможност не предвижда представеният 

проектодоговор от документацията за участие в процедурата. В резултат на допуснатата липса не 

би могла да бъде установeна действителната воля на участника по отношение на цената за 

изпълнение на поръчката и вместо него да бъдат формирани единични цени по липсващите 

видове дейности съгласно условията на възложителя. Посоченото обстоятелство обуславя 

нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът 

не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, 

както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие се 

препятства възможността за допускане на участника и извършване на правилното класиране на 

офертата му при критерия „Най-ниска цена“. 
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Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията за 

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповед № 

2253/27.10.2015г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Смолян -  протокол № 

4 от 01.12.2015г.. 

 

VI. по Обособена позиция № 20: Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. 

зимно поддържане - 1,6 км ОПМ, 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: 
 

1. „АНИСТО“ ЕООД. 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с 

чл.54, ал.1 от ЗОП. 

Мотиви: Участникът е оферирал цена за доставка на калциев хлорит  – 00.00 лв. /т. (словом нула 

лева на тон)  без ДДС/, което определя извода, че ценовото му предложение не отговаря на 

изискванията в документацията за участие в процедурата (описание и специфични условия на 

поръчката; изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата; технически 

спецификации; образец на ценово предложение; проект на договор), тъй като въпреки изричното 

изискване да се оферират цени, ценовото предложение на участника съдържа нулева стойност за 

изпълнение на дейност в обхвата на поръчката. В настоящата обществена поръчка избраният от 

възложителя критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена“, като най-ниска цена е най-

ниската обща единична цена за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена 

поръчка, в съответствие с условията на процедурата по съответната обособена позиция, 

формирана на база съответни единични цени по видове дейности. Участникът с най-ниска ниска 

стойност от сбора на единичните цени по отделни видове дейности се класира на първо място в 

процедурата по съответната обособена позиция. Изискването за офериране на цени следва от 

множество текстове в документацията. Техническите спецификации предвиждат, че 

обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане се извършва с калциев хлорид, отговарящ на 

конкретно посочени изисквания за качество, дозиране и употреба. Разпоредбите на т.6 от 

Описанието и специфичните условия на поръчката указват, че цената на договора за изпълнение 

се формира въз основа на общото количество на действително извършени и приети работи при 

единични цени за съответната дейност, оферирани от изпълнителя, съгласно Ценовата му оферта, 

изготвена по образец съгласно приложение № 3, като възложителят изрично посочил, че 

стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото изпълнение на 

дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, включително 

цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, 

складиране и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за съответния 

изпълнител. Същият извод за офериране на конкретни цени по видовете дейности се налага и от 

образеца на ценово предложение и проекта на договора, където се изисква офериране на цени в 

лева без ДДС. Представеното ценово предложение от участника не отговаря на изискванията от 

документацията за участие в процедурата, а именно участникът да е представил предложение, 

сдържащо конкретни цени за изпълнение на визираните дейности, които да формират предмета 

на обществената поръчка. Нулевата стойност, която участникът е предложил за изпълнение на 

дейността по доставка на калциев хлорид, не може да бъде приета за ценово предложение. 

Съгласно разпоредбата на чл.24 от Закона за Българската народна банка паричната единица на 

Република България е левът, разделен на 100 стотинки, като най-малката единица при 

определяне на паричната стойност в страната е една стотинка (0,01 лв.), т.е. предложение от 0,00 

лева не представлява цена, каквато именно възложителят е изискал участниците да предложат за 

всяка една от дейностите от предмета на обществената поръчка. Класирането на ценови 



                                       

15 

предложения, които съдържат нулеви стойности, води до допускане на кроссубсидиране при 

ценообразуването на част от дейностите от предмета на обществената поръчка, което е 

недопустимо и води до изкривяване на оценяването и неяснота относно самите предложения на 

участниците в противоречие на основните принципи за свободната и лоялна конкуренция между 

участниците в процедура, а оттам – до необективно класиране съобразно одобрената от 

възложителя методика и изисквания за участие в процедурата. Предлагането на нулева стойност 

по визираната по-горе дейност по доставка на калциев хлорид противоречи на клаузите на 

проекта на договора за изпълнение на обществената поръчка. Това е така, защото 

проектодоговорът няма обща цена за изпълнение на целия предмет на обществената поръчка, а в 

същия са посочени отделни цени и начинът им на плащане по съответните дейности от предмета 

на обществената поръчка. Извършените отделни видове услуги се заплащат поотделно, т. е. 

видно е, че става въпрос за отделни дейности, а не за една обща с включени самостоятелни 

елементи. Следователно, при сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка по 

смисъла на чл. 41, ал. 2 от ЗОП възложителят е длъжен спази предложения в документацията 

проект на договор, като го допълни с предложената от визирания участник нулева стойност за 

съответна дейности от предмета на обществената поръчка, което е недопустимо, т. к. същият би 

бил безвъзмезден в тази му част, каквато възможност не предвижда представеният 

проектодоговор от документацията за участие в процедурата. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че 

участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на 

офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие се препятства възможността за допускане на участника и извършване на 

правилното класиране на офертата му при критерия „Най-ниска цена“. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията за 

обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и 

подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповед № 

2253/27.10.2015г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Смолян -  протокол № 

4 от 01.12.2015г.. 

 

 

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 участниците 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. 

 
 

положен подпис и печат 
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