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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:_____________ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

   
 

Д О К Л А Д 

 
 от проведено договаряне с "АЛВИТО" ЕООД на 13.01.2016 г. от 09:30 часа в сградата 

на община Смолян  в гр. Смолян, бул. „България” № 12 

 

Относно: Заповед № ОП - 1/ 13.01.2016 г. на Кмета на Община Смолян, във връзка с 

Решение № 30 от 06.01.2016 за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по 

реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, 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”. 

Изпълнението на обществената поръчка е разделено на 2 /двe/ обособени позиции /ОП/, както 

следва: Обособена позиция №1 – 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; и Обособена 

позиция № 2 – 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, което решение е вписано в Регистъра за 

обществените поръчки под № 00092-2016-0001 

 

Днес, 13.01.2016 г. в изпълнение на Заповед № ОП - 1/ 13.01.2016 г. на Кмета на 

Община Смолян се събра комисия в състав: 

 

 І. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

 

Председател:  

инж. Васка Караджова - директор на дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 

  

Членове: 

Симеон Велинов – юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян;  

Адриана Хаджиева – гл. специалист в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 92а, ал. 5 от ЗОП. 

 

 ІІ. КОМИСИЯТА НАПРАВИ СЛЕДНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ПО ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ №1: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – 

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 

 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
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1. Изпратени са покани за договаряне до двама участници – "АЛВИТО" ЕООД и "ВИК -

СТРОЙ ЕООД; 

2. Срокът за получаване на оферти съгласно поканите за участие в обществена поръчка е бил 

определен, както следва: Офертите се представят в сградата на общинска администрация Смолян, 

адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство, всеки работен ден от 08:30 часа 

до 17:00 часа до крайния срок за подаване на оферти за участие, а именно до 08:30 часа на 

13.01.2016 г.. 

3. В определения срок е регистрирано предложение за участие в процедурата само от един 

участник, както следва: 

3.1.  Вх. № ДЛ 000092_002 от 12.01.2016 г. – 13.33 ч. от "АЛВИТО" ЕООД. 

3.2.  На определените място и дата за провеждане на договарянето назначената комисия за 

провеждането му констатира, че липсва внасяне на предварителна оферта и не присъства 

представител на участника - "ВИК - СТРОЙ ЕООД за провеждане на преговори за договаряне на 

условията с поканения участник за изпълнение на поръчката. 

4. Членовете на комисията представиха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП, които са 

приложени към настоящия протокол. 

5. На заседанието присъства управителя на "АЛВИТО" ЕООД – Светлин Алдомиров Нейков. 

6. След като установи легитимацията на представителя на участника комисията разгледа 

представените в предложението му документи за договарянето, съгласно ЗОП и условията на 

Възложителя посочени в поканата. 

 

 От "АЛВИТО" ЕООД са представени следните документи за участие в процедурата: 

-  Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника. 

- Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация - изготвено по образец съгласно 

приложение № 1, подписано и подпечатано от участника. 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2, подписано и подпечатано от участника. 

- Ценово предложение –изготвено по образец съгласно приложение № 3, подписано и 

подпечатано от участника. 

- Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената 

поръчка, и предвидените подизпълнители – изготвено по образец съгласно приложение № 4, 

подписано и подпечатано от участника. 

-  Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и 

за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – изготвено по образец съгласно приложение 

№ 5, подписано и подпечатано от участника. 

-  Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – изготвена по образец съгласно приложение № 6, подписано 

и подпечатано от участника. 

-  Декларация за приемане на условията в проекта на договор – изготвена по образец съгласно 

приложение № 7, подписано и подпечатано от участника. 

-  Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена 

на труда и условията на труд – изготвена по образец съгласно приложение № 8, подписано и 

подпечатано от участника. 

-  Декларация за моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на 

поръчката – изготвена по образец съгласно приложение № 9, подписано и подпечатано от 

участника. 

 

 Наличието и редовността на представените от участника документи и липсващите 

документи или констатираните нередовности са, както следва: 

 От "АЛВИТО" ЕООД са представени всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно поканата за участие и същите са редовни. 
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 ІІІ. ДОГОВАРЯНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА ПО 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, С "АЛВИТО" ЕООД. 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на предварителната оферта на поканения 

участник "АЛВИТО" ЕООД, включваща техническо и ценово предложение за 

изпълнение на поръчката, която бе установено да е със следното съдържание: 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2.  

 Ценово предложение – изготвено по образец съгласно приложение № 3, както следва: 

 Обща единична цена за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена 

поръчка, в съответствие с условията на процедурата по горепосочената обособена 

позиция, 603 лв. /словом шестстотин и три лева/ без ДДС, формирана на база 

следните единични цени без ДДС по видове дейности: 

 Цена за снегопочистване – 40 лв./км. /словом четиридесет лева/  без ДДС; 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. /словом тридесет и пет лева/  без ДДС; 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 38 лв./м3 /словом тридесет и осем 

лева/  без ДДС; 

 Цена за доставка на  технологична сол – 90 лв./ т. /словом деветдесет лева/  без ДДС;  

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 400 лв. /т. /словом четиристотин лева/  без 

ДДС; 

 Участникът се задължава при условие че бъде избран за изпълнител на настоящата 

обществена поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на 

задълженията по договора в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора без 

ДДС. 

 Останалите клaузи на договора са съгласно проект на договор, съставляващ 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия доклад. 

  

 Комисията установи, че техническото и ценовото предложение съответстват на 

изискванията на ЗОП, приложимите други нормативни актове, както и на тези, определени от 

възложителя в поканата за участие. 

 

ІV. КОМИСИЯТА НАПРАВИ СЛЕДНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ПО ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ №2: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – 

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 

 

 

1. Изпратени са покани за договаряне до двама участници – "АЛВИТО" ЕООД и "ВИК -

СТРОЙ ЕООД; 

2. Срокът за получаване на оферти съгласно поканите за участие в обществена поръчка е бил 

определен, както следва: Офертите се представят в сградата на общинска администрация Смолян, 

адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство, всеки работен ден от 08:30 часа 

до 17:00 часа до крайния срок за подаване на оферти за участие, а именно до 08:30 часа на 

13.01.2016 г.. 

3. В определения срок е регистрирано предложение за участие в процедурата само от един 

участник, както следва: 

3.1.  Вх. № ДЛ 000092_001 от 12.01.2016 г. – 13.32 ч. от "АЛВИТО" ЕООД. 

3.2.  На определените място и дата за провеждане на договарянето назначената комисия за 

провеждането му констатира, че липсва внасяне на предварителна оферта и не присъства 
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представител на участника - "ВИК - СТРОЙ ЕООД за провеждане на преговори за договаряне на 

условията с поканения участник за изпълнение на поръчката. 

4. Членовете на комисията представиха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП, които са 

приложени към настоящия протокол. 

5. На заседанието присъства управителя на "АЛВИТО" ЕООД – Светлин Алдомиров Нейков. 

6. След като установи легитимацията на представителя на участника комисията разгледа 

представените в предложението му документи за договарянето, съгласно ЗОП и условията на 

Възложителя посочени в поканата. 

 

От "АЛВИТО" ЕООД са представени следните документи за участие в процедурата: 

-  Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника. 

- Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация - изготвено по образец съгласно 

приложение № 1, подписано и подпечатано от участника. 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2, подписано и подпечатано от участника. 

- Ценово предложение –изготвено по образец съгласно приложение № 3, подписано и 

подпечатано от участника. 

- Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената 

поръчка, и предвидените подизпълнители – изготвено по образец съгласно приложение № 4, 

подписано и подпечатано от участника. 

-  Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и 

за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – изготвено по образец съгласно приложение 

№ 5, подписано и подпечатано от участника. 

-  Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – изготвена по образец съгласно приложение № 6, подписано 

и подпечатано от участника. 

-  Декларация за приемане на условията в проекта на договор – изготвена по образец съгласно 

приложение № 7, подписано и подпечатано от участника. 

-  Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена 

на труда и условията на труд – изготвена по образец съгласно приложение № 8, подписано и 

подпечатано от участника. 

-  Декларация за моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на 

поръчката – изготвена по образец съгласно приложение № 9, подписано и подпечатано от 

участника. 

 

 Наличието и редовността на представените от участника документи и липсващите 

документи или констатираните нередовности са, както следва: 

 От "АЛВИТО" ЕООД са представени всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно поканата за участие и същите са редовни.  

  

 V. ДОГОВАРЯНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА ПО 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, С "АЛВИТО" ЕООД. 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на предварителната оферта на поканения 

участник "АЛВИТО" ЕООД, включваща техническо и ценово предложение за 

изпълнение на поръчката, която бе установено да е със следното съдържание: 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2.  

 Ценово предложение – изготвено по образец съгласно приложение № 3, както следва: 

 Обща единична цена за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена 

поръчка, в съответствие с условията на процедурата по горепосочената обособена 
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позиция, 603 лв. /словом шестстотин и три лева/ без ДДС, формирана на база 

следните единични цени без ДДС по видове дейности: 

 Цена за снегопочистване – 40 лв./км. /словом четиридесет лева/  без ДДС 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. /словом тридесет и пет лева/  без ДДС 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 38 лв./м3 /словом тридесет и осем 

лева/  без ДДС 

 Цена за доставка на  технологична сол – 90 лв./ т. /словом деветдесет лева/  без ДДС  

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 400 лв. /т. /словом четиристотин лева/  без 

ДДС 

 Участникът се задължава при условие че бъде избран за изпълнител на настоящата 

обществена поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на 

задълженията по договора в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора без 

ДДС. 

 Останалите клaузи на договора са съгласно проект на договор, съставляващ 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия доклад. 

  

 Комисията установи, че техническото и ценовото предложение съответстват на 

изискванията на ЗОП, приложимите други нормативни актове, както и на тези, определени от 

възложителя в поканата за участие. 

 

VІ. СЛЕД ПРОВЕДЕНИ РАЗГОВОРИ, ПРЕГОВОРИ, ДАВАНЕ НА ПОЯСНЕНИЯ И 

НАПРАВЕНИ КОНСТАТАЦИИ, СЕ УСТАНОВИ ЧЕ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЦЕНОВИТЕ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА СА ВАЛИДНИ И СЪОБРАЗЕНИ С 

ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И С ТЕЗИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КАТО МЕЖДУ ПОКАНЕНИЯ УЧАСТНИК "АЛВИТО" ЕООД И 

КОМИСИЯТА БЯХА ПОСТИГНАТИ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 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: 

 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – 

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: 

 

 Обща единична цена за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена 

поръчка, в съответствие с условията на процедурата по горепосочената обособена 

позиция, 603 лв. /словом шестстотин и три лева/ без ДДС, формирана на база 

следните единични цени без ДДС по видове дейности: 

 Цена за снегопочистване – 40 лв./км. /словом четиридесет лева/  без ДДС 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. /словом тридесет и пет лева/  без ДДС 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 38 лв./м3 /словом тридесет и осем 

лева/  без ДДС 

 Цена за доставка на  технологична сол – 90 лв./ т. /словом деветдесет лева/  без ДДС  

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 400 лв. /т. /словом четиристотин лева/  без 

ДДС 

 Участникът се задължава при условие че бъде избран за изпълнител на настоящата 

обществена поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на 

задълженията по договора в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора без 

ДДС. 

 Останалите клaузи на договора са съгласно проект на договор, съставляващ 
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Приложение № 1, неразделна част от настоящия доклад. 

 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – 

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 

 

 Обща единична цена за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена 

поръчка, в съответствие с условията на процедурата по горепосочената обособена 

позиция, 603 лв. /словом шестстотин и три лева/ без ДДС, формирана на база 

следните единични цени без ДДС по видове дейности: 

 Цена за снегопочистване – 40 лв./км. /словом четиридесет лева/  без ДДС 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. /словом тридесет и пет лева/  без ДДС 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 38 лв./м3 /словом тридесет и осем 

лева/  без ДДС 

 Цена за доставка на  технологична сол – 90 лв./ т. /словом деветдесет лева/  без ДДС  

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 400 лв. /т. /словом четиристотин лева/  без 

ДДС 

 Участникът се задължава при условие че бъде избран за изпълнител на настоящата 

обществена поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на 

задълженията по договора в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора без 

ДДС. 

 Останалите клaузи на договора са съгласно проект на договор, съставляващ 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия доклад. 

 

Въз основа на изложеното и на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията, 

 

Р Е Ш И: 
 

I. Предлага да се сключи договор с единствения участник подал оферта по 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - "АЛВИТО" ЕООД,  при следните съществени условия:  

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – 

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: 

 

 Обща единична цена за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена 

поръчка, в съответствие с условията на процедурата по горепосочената обособена 

позиция, 603 лв. /словом шестстотин и три лева/ без ДДС, формирана на база 

следните единични цени без ДДС по видове дейности: 

 Цена за снегопочистване – 40 лв./км. /словом четиридесет лева/  без ДДС 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. /словом тридесет и пет лева/  без ДДС 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 38 лв./м3 /словом тридесет и осем 

лева/  без ДДС 

 Цена за доставка на  технологична сол – 90 лв./ т. /словом деветдесет лева/  без ДДС  

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 400 лв. /т. /словом четиристотин лева/  без 

ДДС 

 Участникът се задължава при условие че бъде избран за изпълнител на настоящата 

обществена поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на 

задълженията по договора в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора без 
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ДДС. 

 Останалите клaузи на договора са съгласно проект на договор, съставляващ 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия доклад. 

 

II. Предлага да се сключи договор с единственият участник подал оферта по 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - "АЛВИТО" ЕООД,  при следните съществени условия:  

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – 

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 

 

 Обща единична цена за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена 

поръчка, в съответствие с условията на процедурата по горепосочената обособена 

позиция, 603 лв. /словом шестстотин и три лева/ без ДДС, формирана на база 

следните единични цени без ДДС по видове дейности: 

 Цена за снегопочистване – 40 лв./км. /словом четиридесет лева/  без ДДС 

 Цена за опесъчаване – 35 лв./км. /словом тридесет и пет лева/  без ДДС 

 Цена за доставка на пясък – пресята и промита – 38 лв./м3 /словом тридесет и осем 

лева/  без ДДС 

 Цена за доставка на  технологична сол – 90 лв./ т. /словом деветдесет лева/  без ДДС  

 Цена за доставка на  калциев хлорит  – 400 лв. /т. /словом четиристотин лева/  без 

ДДС 

 Участникът се задължава при условие че бъде избран за изпълнител на настоящата 

обществена поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на 

задълженията по договора в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора без 

ДДС. 

 Останалите клaузи на договора са съгласно проект на договор, съставляващ 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия доклад. 

 

Комисията приключи своята работа в 15.00 часа на 13.01.2016 година. 

 

Председател: 

инж. Васка Караджова  
 положен подпис 

/………………..................../ 

Членове: 

Симеон Велинов  
положен подпис 

/………………..................../ 

Адриана Хаджиева  
положен подпис 

/………………..................../ 

  

Настоящият доклад е технически съставен на 13.01.2016г. и е предаден на кмета на 

община Смолян на 13.01.2016 г. в 16:30 часа. 


