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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 2 / 13.01.2016 година 

 

 

           На основание чл. 92a, ал.6 от ЗОП и резултати отразени в Протокол за постигнати 

договорености по ОП №1 от 13.01.2016 г., Протокол за постигнати договорености по ОП №2 

от 13.01.2016 г. и доклад на комисия назначена със Заповед № ОП - 1/ 13.01.2016 г. на Кмета 

на Община Смолян по 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. 

 

  

І. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

1. За изпълнител на обществената 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” 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, въз основа на Протокол за 

постигнати договорености по ОП №1 от 13.01.2016 г. и доклад на комисия назначена с моя 

Заповед № ОП - 1/ 13.01.2016 г. единственият подал оферта участник: 

 

- "АЛВИТО" ЕООД. 

 

МОТИВИ: Изпратени са покани за договаряне до двама участници – "АЛВИТО" 

ЕООД и "ВИК -СТРОЙ ЕООД. 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.. В определения срок е 

регистрирано предложение за участие в процедурата само от един участник, както следва: 

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

място и дата за провеждане на договарянето назначената комисия за провеждането му 
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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. Участникът в договарянето "АЛВИТО" 

ЕООД е представил всички изискуеми от възложителя документи съгласно поканата за 

участие и същите са редовни и надлежно изготвени, като участникът отговаря и на 

изискванията на възложителя за допустимост съгласно поканата за участие. Видно от 

представените документи, участникът отговаря на административните и технически 

изисквания за допустимост, удостоверил е надлежно своята правосубектност, наличен ресурс 

за изпълнение на настоящата обществена поръчка, които обстоятелства са подробно описани 

и мотивирани в Протокол за постигнати договорености по ОП №1 от 13.01.2016 г. и доклад 

от 13.01.2016г. на комисия, назначена с моя Заповед № ОП - 1/ 13.01.2016 г. 

При констатираното съответствие на офертата с изискванията на възложителя за 

подбор от назначената с моя Заповед № ОП - 1/ 13.01.2016 г. комисия са проведени 

преговори и са договорени условията за изпълнението на поръчката, които обстоятелства са 

подробно описани и мотивирани в Протокол за постигнати договорености по ОП №1 от 

13.01.2016 г. и доклад от 13.01.2016г. на комисия, назначена с моя Заповед № ОП - 1/ 

13.01.2016 г.. 

            Договорените технически и финансови /ценови/ параметри при изпълнението на 

поръчката съответстват на изискванията на ЗОП и на тези, определени от възложителя в 

поканата за участие, и дават гаранции за икономически изгодно и качествено изпълнение. 

С оглед на гореизложеното считам, че са налице предвидените в закона и поканата за 

участие предпоставки за определяне на участника "АЛВИТО" ЕООД  за изпълнител  в 

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” 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, като договора да бъде сключен при следните съществени условия:  

 

 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.  

 

 

2. За изпълнител на обществената 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” 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, въз основа на Протокол за постигнати 
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договорености по ОП №2 от 13.01.2016 г. и доклад на комисия назначена с моя Заповед № 

ОП - 1/ 13.01.2016 г. единственият подал оферта участник: 

 

- "АЛВИТО" ЕООД. 

 

МОТИВИ: Изпратени са покани за договаряне до двама участници – "АЛВИТО" 

ЕООД и "ВИК -СТРОЙ ЕООД. 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.. В определения срок е 

регистрирано предложение за участие в процедурата само от един участник, както следва: 

Вх. № ДЛ 000092_001 от 12.01.2016 г. – 13.32 ч. от "АЛВИТО" ЕООД. 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. Участникът в договарянето "АЛВИТО" 

ЕООД е представил всички изискуеми от възложителя документи съгласно поканата за 

участие и същите са редовни и надлежно изготвени, като участникът отговаря и на 

изискванията на възложителя за допустимост съгласно поканата за участие. Видно от 

представените документи, участникът отговаря на административните и технически 

изисквания за допустимост, удостоверил е надлежно своята правосубектност, наличен ресурс 

за изпълнение на настоящата обществена поръчка, които обстоятелства са подробно описани 

и мотивирани в Протокол за постигнати договорености по ОП №2 от 13.01.2016 г. и доклад 

от 13.01.2016г. на комисия, назначена с моя Заповед № ОП - 1/ 13.01.2016 г. 

При констатираното съответствие на офертата с изискванията на възложителя за 

подбор от назначената с моя Заповед № ОП - 1/ 13.01.2016 г. комисия са проведени 

преговори и са договорени условията за изпълнението на поръчката, които обстоятелства са 

подробно описани и мотивирани в Протокол за постигнати договорености по ОП №2 от 

13.01.2016 г. и доклад от 13.01.2016г. на комисия, назначена с моя Заповед № ОП - 1/ 

13.01.2016 г.. 

            Договорените технически и финансови /ценови/ параметри при изпълнението на 

поръчката съответстват на изискванията на ЗОП и на тези, определени от възложителя в 

поканата за участие, и дават гаранции за икономически изгодно и качествено изпълнение. 

С оглед на гореизложеното считам, че са налице предвидените в закона и поканата за 

участие предпоставки за определяне на участника "АЛВИТО" ЕООД  за изпълнител  в 

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” 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, 

като договора да бъде сключен при следните съществени условия: 

 

 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;  
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 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. 

 

На основание чл. 92а, ал. 6, пр. 2 от ЗОП, в 3-дневен срок, в един и същи ден, да се 

изпрати решението и доклада по ал. 5 до всички участници и да се публикува в профила на 

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

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисия за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му. 

 

                       

 

 

 

 

      /положен подпис и печат/ 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ……………………… 

Кмет на Община Смолян 

 
 

 


