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УТВЪРДИЛ И ПРИЕЛ, 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН: /п/ 

МАРИЯ ВЪТЕВА 

/Съгласно Заповед №158/18.09.2015 година/ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№1/ 30.09.2015 г.  

ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена със Заповед №160/ 24.09.2015 г. на Кмета на 

Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура във връзка с възлагане на  

обществена поръчка по смисъла на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, провеждана по реда на  гл. „Осма” А - 

чл.101а  - чл. 101е от ЗОП с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” чрез  бюджета на  

Община Антон за 2015 г. 

 На 24.09.2015 г., в 14:00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Антон, в 

изпълнение на Заповед №160/24.09.2015 г. на Кмета на Община Антон, комисия по чл.34, ал. 1 и ал. 

2 от ЗОП в състав: 

Председател: 

1. Стоян Стоянов Стоянов       

  Юрист към Община Антон 

 

 Членове: 

 

2. Нонка Стоянова Станкова          

Младши експерт „Социални проекти“  

  

3. Николина Цветанова Михова         

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 
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4. Иванка Дюлгярова       

Гл. специалист”Строителство и кадастър” към Община Антон  

 

5. Соня Костадинова Гарчева        

Главен специалист бюджет     

 

  се събра за да разгледа, оцени и класира подадените офертите от участниците в процедура 

в процедура за възлагане на  обществена поръчка по смисъла на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, 

провеждана по реда на  гл. „Осма” А - чл.101а  - чл. 101е от ЗОП с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 

И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 

2015/2016 ГОДИНА” чрез  бюджета на  Община Антон за 2015 г. 

Преди започване работата на комисията, всички членове попълниха декларация по чл.35, 

ал.3 от ЗОП за липса на материален интерес и други обстоятелства от провеждането на процедурата, 

след което председателят запозна състава на комисията със Заповед № 160/ 24.09.2015 г.  на 

Кмета на Община  Антон. 

 На основание получения на 23.09.2015 г. списък на участниците в процедура в процедура за 

възлагане на  обществена поръчка по смисъла на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, провеждана по реда на  

гл. „Осма” А - чл.101а  - чл. 101е от ЗОП с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” чрез  

бюджета на  Община Антон за 2015 г., до 17:00 часа на 23.09.2015 година, в деловодството е 

подадена само една оферта, а именно: 

1. „МД-ТРЕНД“ ЕООД   – Вх. №В4-596/23.09.2015 г. 16:33 часа 

При отваряне на офертите присъстваха: 

Председател: 

1. Стоян Стоянов Стоянов       

  Юрист към Община Антон 

 

 Членове: 

 

1. Нонка Стоянова Станкова          
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Младши експерт „Социални проекти“  

 

2. Николина Цветанова Михова         

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 

 

3. Иванка Дюлгярова       

Гл. специалист”Строителство и кадастър” към Община Антон  

 

4. Соня Костадинова Гарчева        

Главен специалист бюджет     

          

Пред всички присъстващи председателят на комисията обяви, че ще отвори офертата на 

участника и  ще провери наличието на документите представени в офертата. 

І. Отваряне на офертите 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и проверка 

на съдържанието им. 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОП и 

документацията за участие — в запечатан непрозрачен плик, съдържащ предложението за 

офертата. 

Комисията пристъпи към проверка на документите в плик № 1 „Документи за подбор” 

Техническо предложение и Ценово предложение в съответствие с предварително обявените от 

възложителя условия. 

             Комисията премина към разглеждане на документите представени от участник  „МД-

ТРЕНД“ ЕООД    

Комисията извърши проверка на представените документи от „МД-ТРЕНД“ ЕООД   в 

резултат на което констатира:  

Констатации за наличност и редовност на представените документи: 

Участникът е представил следните документи: 

1. № 1 Представяне на участника 
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2. № 2 Декларация по чл. 47, ал. 1, точка 1 и ал. 5 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)  

3. № 3 Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 8 от ЗОП 

4. № 4 Декларация съгласие за участие като подизпълнител 

5. № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 12 от ЗОП 

6. № 6 Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 11 от ЗОП 

7. № 7 Списък на изпълнени подобни договори  

8. № 8 Списък на машини и съоръжения, придружен с свидетелство за регистрация; 

9. Договор за наем на техника; 

10. № 9 Предложение по чл. 101, буква „б”, ал. 1, точка 3 от ЗОП 

11. № 10 Ценово предложение по чл. 101, буква „в”, ал. 1, точка 3 от ЗОП 

12. № 11 Таблица единични цени  

13. № 12 Проект на договор  

14. Участникът е представил гаранция за участие, внесена по сметката на Община Антон – в 

размер на 250,00 лева; 

15. Ценово предложение – за снегопочистване - 9 лева на км; за опесъчаване – 19,50 лева на км; 

Дежурство – 96 лв./24 часа 

 

Критерии за оценка на офертите е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА”.  

Финансов показател (ФП) – 50% 

Технически показател (ТП)–50% 

 Ккопл. = ФПх50% + ТПх50% 

  

 Финансовия показател (ФП) е с относително тегло в комплексната оценка 50%.  

Финансовия показател има следните подпоказатели: 

 ФП1 – Единична цена за снегопочистване на 1 км. път. Максимално възможната оценка 

по ФП1 е 100 точки, с тегловен коефициент 60%. 

 ФП2 – Единична цена на разпръскване на минерални материали (опесъчаване) на 1 км. 

път. Максимално възможната оценка по ФП2 е 100 точки, с тегловен коефициент 40%. 

 Оценките на Финансовия показател (ФП) се извършват по следната формула: 

  

 ФП = ФП1х60% + ФП2х40% 
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 Подпоказател ФП1 – Единична цена за снегопочистване на 1 км. път. Максимално 

възможната оценка по ФП1 е 100 точки, с тегловен коефициент 60%. 

 ФП1 = (ФП1min / ФП1n) х 100, 

където:  

 ФП1min е най-ниската предложена единична цена; 

 ФП1n е цената на n-я участника. 

 

Участникът е предложил 9 лева на км за снегопочистване. 

 

ФП1 = (9,00/ 9,00) х 100 = 1 х 100 = 100 

 

 Подпоказател ФП2 – Единична цена на разпръскване на минерални материали 

(опесъчаване) на 1 км. път. Максимално възможната оценка по ФП2 е 100 точки, с тегловен 

коефициент 40%. 

Участникъ е представил 18,50 лева на км опесъчаване 

 ФП2 = (ФП2min / ФП2n) х 100, 

където:  

 ФП2min е най-ниската предложена единична цена; 

 ФП2n е цената на n-я участника. 

 

ФП2 = (19,50 / 19,50) х 100, = 1х 100 = 100 

 

ФП = 100х60% + 100х40% = 60 + 40 = 100 точки 

 

16. Образец № 13 – Техническо предложение; 

Участникът разполага със: 

- Товарен автомобил – 2 броя, наети с договор за наем от Дончо Петров; 

- Челен товарач – 1 брой; 

- Колесен трактор – 3 брой 

 

Технически показател (ТП) е с относително тегло в комплексната оценка 50%. 

Техническия показател е оценката която получава участника в техническото си предложение 

за изпълнение на публичната покана относно организацията на изпълнение на дейностите. 

Максимален брой точки 100. 
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Участникът е представил техническо предложение, в което е описал пълно и детайлно  

изпълнение на дейностите.  Описал е организацията на целият процес като цяло и получава 

100 точки. 

  (ТП) = 100 х 50% = 50 точки 

Ккомпл. = ФПх50% + ТПх50%  

Ккомпл. = 100х50% + 100х50% = 50 + 50 = 100 точки 

 

На основание чл.71 ал.3 от ЗОП Комисията класира участниците въз основа на резултатите, 

получени при разглеждане и оценяване на офертите, както следва: 

Първо място „МД-ТРЕНД“ ЕООД   – 100 точки. 

Настоящият протокол е изготвен на 30.09.2015 г. За верността на гореизложеното комисията 

се подписва в състав както следва: 

1. Стоян Стоянов Стоянов      /п/ 

  Юрист към Община Антон 

 

2. Нонка Стоянова Станкова        /п/  

Младши експерт „Социални проекти“  

 

3. Николина Цветанова Михова        /п/ 

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 

 

4. Иванка Дюлгярова      /п/ 

Гл. специалист”Строителство и кадастър” към Община Антон  

 

5. Соня Костадинова Гарчева       /п/ 

Главен специалист бюджет     

         

 

 

mailto:obanton@abv.bg

