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ПРОТОКОЛ № 1 
за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и разглеждането на 

документите и информацията в Плик № 1 с критериите за подбор, поставени от възложителя, 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”, 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 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, която обществена поръчка е открита с решение № 20 от 15.09.2015 г. на 

кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен 

номер 00092-2015-0013 
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Днес, 27.10.2015 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в изпълнение 

на заповед № 2253/27.10.2015г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Смолян се 

събра комисия в следния състав: 

 

Председател:  

Любомир Петров Равелов - директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Албена Раданова Синапова - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Димитър Данчев Настанлиев - началник отдел „ФСДБЧРФК“ в дирекция „ФСДБ” в община Смолян 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 1-8 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

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

към настоящия протокол. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за закупена документация за участие и 

подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 
1. Регистрирани предложения – 21 /двадесет и един/ бр., както следва: 

№ 
Наименование 

и данни на участника 

 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

 

Дата и час на 

получаване на 

предложението 

Обособена 

позиция, за 

която е 

подадена 

офертата 

1. 
„ВЪЛК“ ЕООД 

гр. Чепеларе 4850, ул. Васил Левски № 6; 

факс: 03051 / 32 10, e-mail: valk14@abv.bg 

ДЛ007389 
22.10.2015 г. 

10:00 ч. 
ОП 20 

2. 
„КОРПУС-2004“ ООД 

гр. Смолян 4700, ул. Гео Милев № 57: 

факс: 0301/8 88 00, e-mail: teleks@abv.bg 

ДЛ007398 
22.10.2015 г. 

15:04 ч. 
ОП 19 

3.  
„АРДА ВЕС“ ЕООД 

с. Арда 4790, община Смолян, област Смолян 

e-mail: ardaves@mail.bg 

ДЛ007427 
23.10.2015 г. 

13:39 ч. 
ОП 14 

4-5. 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

гр. Хасково 6300, ул.Добруджа № 10, вх. Б, 

ет. 2, офис 23, факс: 038/660-800, e-mail: 

eko_tr@abv.bg 

 

ДЛ007443 / 

ДЛ007444 

 

26.10.2015 г. 

10:24/10:25 ч. 

ОП 8 

ОП 16 

6-7. 
„КЛИНЪР“ ООД 

гр. Кърджали 6600, бул. България № 97; 

факс: 0361 / 6 67 18; e-mail: klinar @abv.bg 

ДЛ007445 / 

ДЛ007446 

26.10.2015 г. 

10:28/10:29 ч. 

ОП 9 

ОП 18 

8. 
„МАРС-МВ“ АД 

с. Момчиловци 4750, община Смолян, област 

Смолян; e-mail: mars_mom@abv.bg 

ДЛ007447 
26.10.2015 г. 

10:46 ч. 

ОП 10 

ОП 12 

9. 
„БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД 

с. Боровина 4923, община Мадан, област 

Смолян 

ДЛ007454 
26.10.2015 г. 

11:50 ч. 

ОП 4 

ОП 5 
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10-11. 

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

гр. Смолян 4700, ул. Д-р Заменхоф 22; 

факс: 0301 / 6 22 41; e-mail: 

murdjev_trans@abv.bg 

 

ДЛ007460 / 

ДЛ007461 

 

26.10.2015 г. 

13:27/13:29 ч. 

ОП 1 

ОП 16 

12.  
„АНИСТО“ ЕООД 

гр. Чепеларе 4850, ул. Спортна № 15 
ДЛ007462 

26.10.2015 г. 

13:38 ч. 
ОП 20 

13. 
„ХИГО 88“ ООД 

гр. Смолян 4700, ул. Васил Райдовски № 19 
ДЛ007463 

26.10.2015 г. 

13:40 ч. 
ОП 17 

14. 
ЕТ „ИСМЕТ ТИКАЛЧЕВ“ 

с. Требище 4737, община Смолян, област 

Смолян; e-mail: r_1959@abv.bg 

ДЛ007466 
26.10.2015 г. 

14:02 ч. 
ОП 6 

15-16. 
„АЛВИТО“ ЕООД 

с. Търън 4730, община Смолян, област 

Смолян; e-mail: alvito@mail.bg 

ДЛ007468 / 

ДЛ007469 

26.10.2015 г. 

15:18/15:20 ч. 

ОП 7 

ОП 16 

17-18. 
„КРИСИ 2009“ ЕООД 

с. Търън 4730, община Смолян, област 

Смолян; e-mail: zvezdi_taran@abv.bg 

ДЛ007470 / 

ДЛ007471 

26.10.2015 г. 

15:22/15:23 ч. 

ОП 6 

ОП 19 

19-20. 
„АРДАС“ ЕООД 

с. Арда 4790, община Смолян, област Смолян 

e-mail: ardas_eood@abv.bg 

ДЛ007472 / 

ДЛ007473 

26.10.2015 г. 

15:26/15:27 ч. 

ОП 13 

ОП 14 

21. 
„АРТСТРОЙ“ ООД 

гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 6, бл.15, 

вх.Б ап.41; e-mail: sv.nikolova@gmail.com 

ДЛ007474 
26.10.2015 г. 

15:40 ч. 

ОП 5 

ОП 7 

22-23. 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД 

гр. Смолян 4700, жк Невястата, ул. Орфей № 

3, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 16; гр. Смолян 4700, 

ул. Дичо Петров № 20; факс: 0301 / 6 56 32; e-

mail: infra.stroi@abv.bg 

 

ДЛ007475 / 

ДЛ007476 

 

26.10.2015 г. 

15:58/15:59 ч. 

ОП 3 

ОП 2 

24. 

„РУМИ“ ЕООД 

гр. Смолян 4700, бул. България № 85;  

с. Катраница 4739, община Смолян, област 

Смолян 

ДЛ007477 
26.10.2015 г. 

16:18 ч. 

ОП 4 

ОП 5 

25. 
„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

гр. Смолян 4700, ул. Георги Русенов № 10; e-

mail: vasko.stoilov@abv.bg 

ДЛ007478 
26.10.2015 г. 

16:40 ч. 

ОП 4 

ОП 5 

26. 

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

гр. София 1618, район Красно село, жк 

Красно село, бул. Гоце Делчев, бл. 9, вх. Д, 

ет. магазин на партера; e-mail: 

bulves2009@abv.bg 

ДЛ007479 
26.10.2015 г. 

16:43 ч. 

ОП 4 

ОП 5 

27. 

„БГ ТИЙМ 15“ ЕООД 

гр. София 1113, район Изгрев, жк Изток, ул. 

Антон Павлович Чехов № 59, вх. Б, ет. 4, ап. 

11; e-mail: bgteam15@abv.bg 

ДЛ007480 
26.10.2015 г. 

16:46 ч. 

ОП 4 

ОП 5 

28.  

„ПЕТРО – Г“ ЕООД 

с. Левочево 4743, община Смолян, област 

Смолян; гр. Смолян 4700, ул. Хаджи Иван 

Бечев № 1; e-mail: petrog2005@yahoo.com; 

факс: 0301 / 6 45 59 

ДЛ007481 
26.10.2015 г. 

16:53 ч. 
ОП 16 

 

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за обществена 

поръчка. 
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3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

4. Присъстващи лица: 

4.1. При отварянето на офертите присъстваха следните представители на участниците:  

4.1.1. Ирина Данчева Джучкова – управител на „ВЪЛК“ ЕООД. 

4.1.2. Христо Славчев Кондилов – управител на „КОРПУС-2004“ ООД. 

4.1.3. Веселин Митков Грозданов – управител на „АРДА ВЕС“ ЕООД. 

4.1.4. Тодор Благоев Делиянчев – изпълнителен директор на „МАРС-МВ“ АД. 

4.1.5. Юлиян Данчев Бозов – управител на „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД. 

4.1.6. Никола Захариев Мурджев – управител на „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД. 

4.1.7. Рахиме Хамидова Тикалчева – пълномощник на Исмет Шабанов Тикалчев – физическо 

лице-търговец ЕТ „ИСМЕТ ТИКАЛЧЕВ“. 

4.1.8. Юлиян  Алдомиров Нейков – управител на „АЛВИТО“ ЕООД. 

4.1.9. Звездалин Руменов Карамфилов – пълномощник на Румяна Ильова Карамфилова – 

управител на „КРИСИ 2009“ ЕООД. 

4.1.10. Хари Ясенов Тютюнаров – управител на „АРДАС“ ЕООД. 

4.1.11. Младен Йорданов Стоянов – управител на „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД. 

4.1.12. Васил Станчев Стоилов – пълномощник на Милко Асенов Каменов – управител на 

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД. 

4.1.13. Тодор Борисов Марков – пълномощник на Васил Петков Василев – управител на 

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД. 
4.2. При отварянето на офертите присъстваха следните представители на средствата за масово 

осведомяване:  

4.2.1. Мария Тенева Милчева – представител на ТВ Скат.  

4.3. Представители на останали участници, средства за масово осведомяване и на други лица не 

присъстваха. 

 

5. След като установи легитимацията на представителите на участниците и редовността на 

постъпването на офертите комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи 

се в предложенията на участниците.  

Офертите се отваряха по реда на постъпването им в деловодството на общината, като за всяка от 

тях се изпълниха следващите действия:  

Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика, като такива се установиха в 

офертата.  

Трима от членовете на комисията положиха подписите си на плика с предлагана цена – плик № 

3, респективно в изпълнение разпоредбата на чл.68, ал.4 от ЗОП беше предложено на присъстващ 

представител на друг участник да парафира плика с цената, което право не беше използвано, след което 

същият беше прибран на съхранение.  

Отвори се плик № 2, след което трима от членовете на комисията подписаха всички документи, 

съдържащи се в него, респективно в изпълнение разпоредбата на чл.68, ал.5 от ЗОП беше предложено 

на присъстващ представител на друг участник да парафира документите в плика с предложението за 

изпълнение на поръчката, което право не беше използвано, след което същите бяха прибрани на 

съхранение.  

Комисията след това отвори плик № 1 и оповести документите и информацията, които той 

съдържа, като подробно сравни и обяви на глас съответствието на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП 

със съдържанието на офертата, като се установиха:  

 несъответствие между списъка на документите и информацията и действителното съдържание на 

офертата на „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД – в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП се установи запис за 

наличие на документ за внесена гаранция за участие, но такъв не беше установена в офертата на 

участника по Обособена позиция № 4 – Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. 
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Славейковци, мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно 

поддържане 17.2 км.ОПМ;  

 несъответствие между списъка на документите и информацията и действителното съдържание на 

офертата на „РУМИ“ ЕООД – в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП се установи запис за наличие на 

документ за внесена гаранция за участие, но такъв не беше установена в офертата на участника и по 

двете обособени позиции - 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; и 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. 

 несъответствие между списъка на документите и информацията и действителното съдържание на 

офертата на „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД – в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП се установи запис 

за наличие на документ за внесена гаранция за участие, но такъв не беше установена в офертата на 

участника 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. 

Не бяха направени възражения във връзка проведеното публично заседание от работата на 

комисията. 

След извършването на описаните действия за всяка оферта и установяването на гореизложените 

факти и обстоятелства, комисията освободи присъстващите представители на участниците и продължи 

работата си в закрито заседание. 

 

6. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА В ПЛИК № 1 ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

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

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 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, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9. Видно от представената от участника Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9, вместо колесни трактори със снегоринна уредба 

участникът предвижда използването на багери-товарачи, както следва: JSB-4CH с рег. № 

СМ 01524 и Komatsu-WD97S-5 с рег. № СМ 01034, като не е удостоверено никой от тях да 

е снабден със снегоринна уредба. 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие с валидност 180 /сто и 

осемдесет/ календарни дни, считани от крайната дата за получаване на офертите. Съгласно 

изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8.6 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, съдържанието на Плик № 1 „Документи за 

подбор“ от офертата на участника включва представяне на документ за гаранция за участие 

– заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична 
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сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и 

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

поръчка, възложителят изрично е посочил съществените условия, на които трябва да 

отговаря гаранцията за участие, когато участникът избере да я представи под формата на 

банкова гаранция, едно от които е банковата гаранция да е със срок на валидност 180 /сто и 

осемдесет/ календарни дни, считани от крайната дата за получаване на офертите, т.е. до 

23.04.2016г.. В офертата на участника систематично сред документите за подбор е налице 

банкова гаранция за участие в процедурата с реф. № LGISS27408/15/SM, издадена от 

„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД, чиито срок на валидност обаче е само до 

23.01.2016г., т.е. представената банкова гаранция не е със срок на валидност 180 /сто и 

осемдесет/ календарни дни, считани от крайната дата за получаване на офертите. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания 

на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания 

на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.1-8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 
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подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД документи 

и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

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

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 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, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9. 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: МТ3 82 с рег. № 

СМ 0382 ЕЕ и Т 40 с рег. № СМ 1643 ЕЕ, като не е описано никой от тях да е снабден със 

снегоринна уредба. 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от участника 

копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал на 

банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.6 от 

раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.6 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, съдържанието на 

Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на 

документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел 

ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от 

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

документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил размера на 

гаранцията за участие  /2 400 лева/ и съществените условия, на които трябва да отговаря. В 

офертата на участника систематично сред документите за подбор не е налице представяне 

на гаранция за участие под каквато и да била форма. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „РУМИ“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от участника 

копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал на 

банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.6 от 

раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.6 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, съдържанието на 

Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на 

документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена 
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гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел 

ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от 

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

документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил размера на 

гаранцията за участие  /2 400 лева/ и съществените условия, на които трябва да отговаря. В 

офертата на участника систематично сред документите за подбор не е налице представяне 

на гаранция за участие под каквато и да била форма. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания 

на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „БУЛВЕС 2009“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „БУЛВЕС 2009“ ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

5. 

Наличието и редовността на представените от участника „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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.  
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Офертата на участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

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.  

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД документи 

и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

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

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 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, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9. 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: КТ 82 с рег. № СМ 

00760 и МТ3 82.1 с рег. № СМ 00762, като не е описано никой от тях да е снабден със 

снегоринна уредба. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРТСТРОЙ“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „АРТСТРОЙ“ ООД, съдържащи се в плик № 1, 

не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „РУМИ“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от участника 

копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал на 

банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.6 от 

раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.6 на раздел III „Указания за 



                                       

10 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, съдържанието на 

Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на 

документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел 

ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от 

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

документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил размера на 

гаранцията за участие  /1 500 лева/ и съществените условия, на които трябва да отговаря. В 

офертата на участника систематично сред документите за подбор не е налице представяне 

на гаранция за участие под каквато и да била форма. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от участника 

копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал на 

банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.6 от 

раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.6 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, съдържанието на 

Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на 

документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел 

ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от 

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

документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил размера на 

гаранцията за участие  /1 500 лева/ и съществените условия, на които трябва да отговаря. В 

офертата на участника систематично сред документите за подбор не е налице представяне 

на гаранция за участие под каквато и да била форма. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

5. 

Наличието и редовността на представените от участника „БУЛВЕС 2009“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „БУЛВЕС 2009“ ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

6. 

Наличието и редовността на представените от участника „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 



                                       

11 

В документите и информацията на участника „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника ЕТ „ИСМЕТ ТИКАЛЧЕВ“ 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

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

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 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, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9. 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: Т-40 АН с рег. № 

СМ 2211 ЕЕ и Т-40 АН с рег. № СМ 01256, като не е описано никой от тях да е снабден със 

снегоринна уредба. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „КРИСИ 2009“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

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

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 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, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9. 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 
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участникът предвижда използването на колесни трактори, както следва: МТ3-82 с рег. № 

СМ 01313 и Т-40 А с рег. № СМ 01031, 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. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника АЛВИТО“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

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

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 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, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9. 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. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРТСТРОЙ“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „АРТСТРОЙ“ ООД, съдържащи се в плик № 1, 

не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 
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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. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания 

на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „КЛИНЪР“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КЛИНЪР“ ООД, съдържащи се в плик № 1, не 

са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „МАРС-МВ“ АД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „МАРС-МВ“ АД, съдържащи се в плик № 1, не 

са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към 
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участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

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.  

1. В определения от възложителя срок не е подадена нито една оферта за участие в частта по 

посочената обособена позиция. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „МАРС-МВ“ АД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „МАРС-МВ“ АД, съдържащи се в плик № 1, не 

са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРДАС“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „АРДАС“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, не 

са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
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поръчка. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРДА ВЕС“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

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

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 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, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9. 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: ТК 82 с рег. № СМ 

01528 и ТК 82 Т1 с рег. № СМ 00208, 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. 

 Участникът не е представил 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 /списък 

на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и видът на работите, които 

ще извършват, и делът на тяхното участие/ - по образец съгласно приложение № 4. 

Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.7 от раздел ІII.2.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.8.7 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, съдържанието на Плик № 1 

„Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на 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 - по образец съгласно приложение № 4. В офертата на 

участника систематично сред документите за подбор не е налице представяне на 

посочената декларация, въз основа на което участникът не е удостоверил дали планира 

самостоятелно изпълнение на поръчката, или използване на подизпълнител/и. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРДАС“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил Декларация, че са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - по образец съгласно 

приложение № 8. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.11 от 

раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.11 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, съдържанието на 
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Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на 

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

цена на труда и условията на труд - по образец съгласно приложение № 8. В офертата на 

участника систематично сред документите за подбор посочената декларация е налична, но 

същата се отнася за 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, като липсва представянето й по настоящата обособена позиция. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

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. 

1. В определения от възложителя срок не е подадена нито една оферта за участие в частта по 

посочената обособена позиция. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания 

на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

2. 

 

Наличието и редовността на представените от участника „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

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

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 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, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9. Видно от представената от участника Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9, вместо колесни трактори със снегоринна уредба 

участникът предвижда използването на багери-товарачи, както следва: JSB-4CH с рег. № 

СМ 01524 и Komatsu-WD97S-5 с рег. № СМ 01034, като не е удостоверено никой от тях да 
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е снабден със снегоринна уредба. 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие с валидност 180 /сто и 

осемдесет/ календарни дни, считани от крайната дата за получаване на офертите. Съгласно 

изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8.6 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, съдържанието на Плик № 1 „Документи за 

подбор“ от офертата на участника включва представяне на документ за гаранция за участие 

– заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична 

сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и 

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

поръчка, възложителят изрично е посочил съществените условия, на които трябва да 

отговаря гаранцията за участие, когато участникът избере да я представи под формата на 

банкова гаранция, едно от които е банковата гаранция да е със срок на валидност 180 /сто и 

осемдесет/ календарни дни, считани от крайната дата за получаване на офертите, т.е. до 

23.04.2016г.. В офертата на участника систематично сред документите за подбор е налице 

банкова гаранция за участие в процедурата с реф. № LGISS27407/15/SM, издадена от 

„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД, чиито срок на валидност обаче е само до 

23.01.2016г., т.е. представената банкова гаранция не е със срок на валидност 180 /сто и 

осемдесет/ календарни дни, считани от крайната дата за получаване на офертите. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника АЛВИТО“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

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

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 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, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9. 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. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „ПЕТРО – Г“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

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

верижен трактор – 1 бр.; и трактори - колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно 

минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.1.1 и 

1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.1.1 и 2.1.2 на раздел II 
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„Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка, участникът трябва да разполага с регистрирани и технически 

изправни моторни превозни средства в това число: верижен трактор – 1 бр.; и трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9. 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: верижни трактори Т-170 и ДТ-75, но за никой от 

тях не е видно наличието на регистрация, тъй като не са попълнени данни за държавен 

регистрационен номер; колесни трактори, както следва: Беларус 952.2 с рег. № СМ 1011 

ЕЕ, Ню Холанд ТЛ 100 А 4 ВД с рег. № СМ 2244 ЕЕ и Kubota L1-435D с рег. № СМ 01086, 

като не е описано никой от тях да е снабден със снегоринна уредба.  

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

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. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ХИГО 88“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ХИГО 88“ ООД, съдържащи се в плик № 1, не 

са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „КЛИНЪР“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КЛИНЪР“ ООД, съдържащи се в плик № 1, не 

са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
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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. 

 

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. 

Наличието и редовността на представените от участника „КОРПУС-2004“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил от другия управител на дружеството - Славчо Христов 

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

Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.9 от раздел ІII.2.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.8.9 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, съдържанието на Плик № 1 

„Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на Декларация по 

чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 6, като възложителят изрично е 

указал, че при дружества с ограничена отговорност посочената декларация се представя за 

лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, т.е. за всеки управител на дружеството. В 

офертата на участника систематично сред документите за подбор е налице Декларация по 

чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 6, но същата е представена само 

от единия управител на дружеството – Христо Славчев Кондилов, като липсва 

представянето и за другия управител - Славчо Христов Кондилов. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „КРИСИ 2009“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

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

- колесни със снегоринна уредба - 2 бр.. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.1.2 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, участникът трябва да разполага с 

регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в това число трактори - 

колесни със снегоринна уредба - 2 бр., което изискване се удостоверява с Декларация за 

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

по образец съгласно приложение № 9. 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: UNIVERSAL 651 

M с рег. № 00095 и UNIVERSAL 651 M с рег. № СМ 00531, 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. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 
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Обособена позиция № 20:  

Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане - 1,6 км ОПМ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ВЪЛК“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ВЪЛК“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, не са 

налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „АНИСТО“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и 

несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „АНИСТО“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, 

не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 

1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-11 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.1 - 8.11 от раздел III „Указание 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 участника 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 Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

 
 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри комисията 

единодушно 

 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

 

 

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. Участникът „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

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

поръчката – по образец съгласно приложение № 9, удостоверяваща, че: 
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Предвидените за изпълнението на поръчката багери-товарачи, както следва: JSB-4CH с рег. 

№ СМ 01524 и Komatsu-WD97S-5 с рег. № СМ 01034, са снабдени със снегоринни уредби 

или 

Участникът разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в 

това число трактори - колесни със снегоринни уредби - 2 бр.. 

 Документ за гаранция за участие: 

Анекс към представената банкова гаранция за участие в процедурата с реф. № 

LGISS27408/15/SM, издадена от „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД, за удължаване на 

срока й на валидност минимум до 23.04.2016г. 

или 

Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за 

участие под формата на парична сума, съгласно изисквания на възложителя, закрепени в 

раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от 

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

документацията за обществената поръчка. 

 

 2. Уведомява участника „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП срокът 

за представяне на документите по предходната точка 1 е 5 /пет/ работни дни, считани от датата на 

получаване на настоящия протокол, като участникът може в съответствие с изискванията на 

възложителя да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще 

удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 
 

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: 

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ 

ООД документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително 

обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни 

документи и информация. 

 
 

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: 

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ 

ООД документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително 

обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни 

документи и информация. 

 
 

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. Участникът „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

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

поръчката – по образец съгласно приложение № 9, удостоверяваща, че: 

Предвидените за изпълнението на поръчката колесни трактори, както следва: МТ3 82 с рег. 

№ СМ 0382 ЕЕ и Т 40 с рег. № СМ 1643 ЕЕ, са снабдени със снегоринни уредби 

или 
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Участникът разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в 

това число трактори - колесни със снегоринни уредби - 2 бр.. 

 Документ за гаранция за участие - oригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа 

за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно изисквания на възложителя, 

закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от 

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

документацията за обществената поръчка. 

 

2. Участникът „РУМИ“ ЕООД следва да представи допълнително следните документи: 

 Документ за гаранция за участие - oригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа 

за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно изисквания на възложителя, 

закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от 

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

документацията за обществената поръчка. 

 

3. Уведомява участниците „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД и „РУМИ“ ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 

от ЗОП срокът за представяне на документите по предходните точки 1 и 2 е 5 /пет/ работни дни, считани 

от датата на получаване на настоящия протокол, като всеки участник може в съответствие с 

изискванията на възложителя да замени представени документи или да представи нови, с които смята, 

че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 

4. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участниците „КЛИЙН – СТРОЙ“ 

ЕООД, „БУЛВЕС 2009“ ЕООД и „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД документи и информация в плик № 1 за 

налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не 

определя срок за представяне на допълнителни документи и информация. 

 
 

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. Участникът „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

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

поръчката – по образец съгласно приложение № 9, удостоверяваща, че: 

Предвидените за изпълнението на поръчката колесни трактори, както следва: КТ 82 с рег. № 

СМ 00760 и МТ3 82.1 с рег. № СМ 00762, са снабдени със снегоринни уредби 

или 

Участникът разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в 

това число трактори - колесни със снегоринни уредби - 2 бр.. 

 

2. Участникът „РУМИ“ ЕООД следва да представи допълнително следните документи: 

 Документ за гаранция за участие - oригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа 

за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно изисквания на възложителя, 

закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от 

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

документацията за обществената поръчка. 

 

3. Участникът „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

 Документ за гаранция за участие - oригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа 

за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно изисквания на възложителя, 

закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от 
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Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка. 

 

4. Уведомява участниците „БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД, „РУМИ“ ЕООД и „КЛИЙН – СТРОЙ“ 

ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП срокът за представяне на документите по предходните точки 1, 2 

и 3 е 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на настоящия протокол, като всеки участник 

може в съответствие с изискванията на възложителя да замени представени документи или да представи 

нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 

5. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участниците „АРТСТРОЙ“ ООД, 

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД и „БГ ТИЙМ 15“ ЕООД документи и информация в плик № 1 за налични и 

редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не определя 

срок за представяне на допълнителни документи и информация. 

 
 

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. Участникът ЕТ „ИСМЕТ ТИКАЛЧЕВ“ следва да представи допълнително следните 

документи: 

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

поръчката – по образец съгласно приложение № 9, удостоверяваща, че: 

Предвидените за изпълнението на поръчката колесни трактори, както следва: Т-40 АН с рег. 

№ СМ 2211 ЕЕ и Т-40 АН с рег. № СМ 01256, са снабдени със снегоринни уредби 

или 

Участникът разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в 

това число трактори - колесни със снегоринни уредби - 2 бр.. 

 

2. Участникът „КРИСИ 2009“ ЕООД следва да представи допълнително следните документи: 

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

поръчката – по образец съгласно приложение № 9, удостоверяваща, че: 

Предвидените за изпълнението на поръчката колесни трактори, както следва: МТ3-82 с рег. 

№ СМ 01313 и Т-40 А с рег. № СМ 01031, са снабдени със снегоринни уредби 

или 

Участникът разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в 

това число трактори - колесни със снегоринни уредби - 2 бр.. 

 

3. Уведомява участниците ЕТ „ИСМЕТ ТИКАЛЧЕВ“ и „КРИСИ 2009“ ЕООД, че съгласно 

чл.68, ал.9 от ЗОП срокът за представяне на документите по предходните точки 1 и 2 е 5 /пет/ работни 

дни, считани от датата на получаване на настоящия протокол, като всеки участник може в съответствие 

с изискванията на възложителя да замени представени документи или да представи нови, с които смята, 

че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 
 

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. Участникът АЛВИТО“ ЕООД следва да представи допълнително следните документи: 

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

поръчката – по образец съгласно приложение № 9, удостоверяваща, че: 
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Предвидените за изпълнението на поръчката колесни трактори, както следва: KOMATSU WB 

97S-5 с рег. № СМ 00698 и KOMATSU WB 97S-5 с рег. № СМ 00735, са снабдени със 

снегоринни уредби 

или 

Участникът разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в 

това число трактори - колесни със снегоринни уредби - 2 бр.. 

 

2. Уведомява участникът АЛВИТО“ ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП срокът за 

представяне на документите по предходната точка 1 е 5 /пет/ работни дни, считани от датата на 

получаване на настоящия протокол, като участникът може в съответствие с изискванията на 

възложителя да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще 

удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 

3. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „АРТСТРОЙ“ ООД 

документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително обявените 

условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни документи и 

информация. 

 
 

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: 

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ 

АД документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително 

обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни 

документи и информация. 

 
 

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: 

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „КЛИНЪР“ ООД 

документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително обявените 

условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни документи и 

информация. 

 
 

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: 

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „МАРС-МВ“ АД 

документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително обявените 

условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни документи и 

информация. 

 
 

XI. 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: 

 

Предлага на възложителя издаване на решение за прекратяване на процедурата в частта за 

обособената позиция на основание чл.39, ал.1, т.1, пр.1 от ЗОП. 
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XII. 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: 

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „МАРС-МВ“ АД 

документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително обявените 

условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни документи и 

информация. 

 
 

XIII. 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: 

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „АРДАС“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително обявените 

условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни документи и 

информация. 

 
 

XIV. 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. Участникът „АРДА ВЕС“ ЕООД следва да представи допълнително следните документи: 

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

поръчката – по образец съгласно приложение № 9, удостоверяваща, че: 

Предвидените за изпълнението на поръчката колесни трактори, както следва: ТК 82 с рег. № 

СМ 01528 и ТК 82 Т1 с рег. № СМ 00208, са снабдени със снегоринни уредби 

или 

Участникът разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в 

това число трактори - колесни със снегоринни уредби - 2 бр.. 

 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 /списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, 

както и видът на работите, които ще извършват, и делът на тяхното участие/ - по образец съгласно 

приложение № 4. 

 

2. Участникът „АРДАС“ ЕООД следва да представи допълнително следните документи: 

 Декларация по настоящата обособена позиция, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд - по образец съгласно приложение № 8. 

 

3. Уведомява участниците „АРДА ВЕС“ ЕООД и „АРДАС“ ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от 

ЗОП срокът за представяне на документите по предходните точки 1 и 2 е 5 /пет/ работни дни, считани от 

датата на получаване на настоящия протокол, като всеки участник може в съответствие с изискванията 

на възложителя да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще 

удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 
 

XV. 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: 

 

Предлага на възложителя издаване на решение за прекратяване на процедурата в частта за 

обособената позиция на основание чл.39, ал.1, т.1, пр.1 от ЗОП. 
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XVI. 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. Участникът „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

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

поръчката – по образец съгласно приложение № 9, удостоверяваща, че: 

Предвидените за изпълнението на поръчката багери-товарачи, както следва: JSB-4CH с рег. 

№ СМ 01524 и Komatsu-WD97S-5 с рег. № СМ 01034, са снабдени със снегоринни уредби 

или 

Участникът разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в 

това число трактори - колесни със снегоринни уредби - 2 бр.. 

 Документ за гаранция за участие: 

Анекс към представената банкова гаранция за участие в процедурата с реф. № 

LGISS27407/15/SM, издадена от „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД, за удължаване на 

срока й на валидност минимум до 23.04.2016г. 

или 

Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за 

участие под формата на парична сума, съгласно изисквания на възложителя, закрепени в 

раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел IV „Гаранции” от 

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

документацията за обществената поръчка. 

 

2. Участникът АЛВИТО“ ЕООД следва да представи допълнително следните документи: 

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

поръчката – по образец съгласно приложение № 9, удостоверяваща, че: 

Предвидените за изпълнението на поръчката колесни трактори, както следва: FA1898.08 с 

рег. № СМ 01491 и KOMATSU WB 97S-5 с рег. № СМ 01133, са снабдени със снегоринни 

уредби 

или 

Участникът разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в 

това число трактори - колесни със снегоринни уредби - 2 бр.. 

 

3. Участникът „ПЕТРО – Г“ ЕООД следва да представи допълнително следните документи: 

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

поръчката – по образец съгласно приложение № 9, удостоверяваща, че: 

Поне един от предвидените за изпълнението на поръчката верижни трактори, както следва: Т-

170 и ДТ-75, е регистриран с предоставяне на данни за държавен регистрационен номер; и 

поне два от предвидените за изпълнението на поръчката колесни трактори, както следва: 

Беларус 952.2 с рег. № СМ 1011 ЕЕ, Ню Холанд ТЛ 100 А 4 ВД с рег. № СМ 2244 ЕЕ и 

Kubota L1-435D с рег. № СМ 01086, са снабдени със снегоринни уредби 

или 

Участникът разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в 

това число: верижен трактор – 1 бр.; и трактори - колесни със снегоринни уредби - 2 бр.. 

 

4. Уведомява участниците „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД, АЛВИТО“ ЕООД и „ПЕТРО – Г“ 

ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП срокът за представяне на документите по предходните точки 1, 2 

и 3 е 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на настоящия протокол, като всеки участник 

може в съответствие с изискванията на възложителя да замени представени документи или да представи 

нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 
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5. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ 

АД документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително 

обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни 

документи и информация. 

 
 

XVII. 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. 

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „ХИГО 88“ ООД 

документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително обявените 

условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни документи и 

информация. 

 
 

XVIII. 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:  

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „КЛИНЪР“ ООД 

документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително обявените 

условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни документи и 

информация. 

 
 

XIX. 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. Участникът „КОРПУС-2004“ ООД следва да представи допълнително следните документи: 

 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от другия управител на дружеството – Славчо Христов Кондилов 

- по образец съгласно приложение № 6. 

 

2. Участникът „КРИСИ 2009“ ЕООД следва да представи допълнително следните документи: 

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

поръчката – по образец съгласно приложение № 9, удостоверяваща, че: 

Предвидените за изпълнението на поръчката колесни трактори, както следва: UNIVERSAL 

651 M с рег. № 00095 и UNIVERSAL 651 M с рег. № СМ 00531, са снабдени със снегоринни 

уредби 

или 

Участникът разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в 

това число трактори - колесни със снегоринни уредби - 2 бр.. 

 

3. Уведомява участниците „КОРПУС-2004“ ООД и „КРИСИ 2009“ ЕООД, че съгласно чл.68, 

ал.9 от ЗОП срокът за представяне на документите по предходните точки 1 и 2 е 5 /пет/ работни дни, 

считани от датата на получаване на настоящия протокол, като всеки участник може в съответствие с 

изискванията на възложителя да замени представени документи или да представи нови, с които смята, 

че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 
 

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

зимно поддържане - 1,6 км ОПМ: 
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На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участниците „ВЪЛК“ ЕООД  и 

„АНИСТО“ ЕООД документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на 

допълнителни документи и информация. 

 
 

XXI. Да се уведомят участниците, като им се изпрати настоящият протокол с констатациите 

относно наличието и редовността на представените документи и информация в плик № 1 и 

съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 
 

XXII. Възлага на председателя на комисията, изпращането на настоящия протокол на 

участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 
  

Настоящият протокол е технически съставен на 11.11.2015 г. 

 

Председател: 

Любомир Петров Равелов 

положен подпис  

/………………..................../ 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова 

положен подпис  

/………………..................../ 

Розета Зефирова Буйкова 

положен подпис  

/………………..................../ 

Албена Раданова Синапова 

положен подпис  

/………………..................../ 

Димитър Данчев Настанлиев 

положен подпис  

/………………..................../ 
 


