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ПРОТОКОЛ 

за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти по реда на чл. 186 и сл. от 

ЗОП 

Протокол  от 31.10.2016 г. – изготвен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, от работата на 

комисия, назначена със заповед № 189 /27.10.2016 г. 

 за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 

И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016/2017 

ГОДИНА” ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 2016 ГОДИНА, въз основа на публикувана 

обява по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП. 

Комисия за оценка в състав: 

Председател:  

1. Цветан Христофоров Пешлеевски        

Квалификация: Юрист 

Членове: 

1. Цветелина Константинова Костова     

Квалификация: инж. Еколог 

2. Николина Цветанова Михова     

Квалификация: „Управление проекти” 

Резервен член: 

1. Тереза Георгиева Дончева        

Квалификация: Туризъм    

се събра на 27.10.2016 г. в 10:30 ч. със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти.  

Председателят на комисията получи от г-жа Елена Николова – Деловодител към Община 

Антон срещу подпис списък на участниците, подали оферти в обществената поръчка. 

На публичното заседание не  присъстваха други лица. 

Членовете на комисията се запознаха с постъпилата оферта и подписаха декларации по 

чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията установи, че офертата е подадена на основание чл. 47, ал. 2 от ППЗОП в 

запечатана непрозрачна опаковка в съответствие с изискванията на Възложителя.  

Комисията отвори офертата по реда на постъпването и,  и обяви ценовото предложения 

на участника: 

Участник  „МД-ТРЕНД“ ЕООД  

1. Предлагаме цена за един километър снегопочистване в едната посока:    

11,80  лв./км. без ДДС (единадесет лева и осемдесет стотинки) 

14,16  лв./км. с включено ДДС (четиринадесет лева и шестнадесет стотинки) 

2. Предлагаме цена за един километър опесъчаване в едната посока: 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                           

Общинска администрация  

Антон 
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24,60 лв./км. без ДДС (двадесет и четири лева и шестдесет стотинки) 

29,52  лв./км.  с  включено ДДС (двадесет и девет лева и петдесет и две стотинки) 

3. Дежурство за един час 

9,80 лв./км. без ДДС (девет лева и осемдесет стотинки) 

11,76  лв./км.  с  включено ДДС (единадесет лева и седемдесет и шест стотинки) 

С това публичното заседание на комисията приключи. 

Комисията провери съдържанието на офертата и установи следното: 

Участникът „МД-ТРЕНД“ ЕООД е представил следните документи: 

1. Оферта за участие в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по 

ЗОП с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на територията на Община Антон за 

експлоатационен сезон 2016/2017 година” чрез бюджета на Община Антон за 2016 година – 

образец 1; 

2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП – образец 2; 

3. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП – образец 

3; 

4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - образец 4, няма да използва 

подизпълнители; 

5. Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на 

обществената поръчка – образец 5; 

- Камаз  СО 76-81АС – собствен; 

- Челен товарач – СО 02740 собствен; 

- Колесен трактор – СО 02534 собствен; 

- Колесен трактор – СО 02533. 

6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката – образец 6; 

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец 7; 

8. Декларация за срока на валидност на офертата – образец 8; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ 

подизпълнител – образец 9; 

10. Техническо предложение – съгласно представено приложение №1 – образец 10;  

 Свидетелство за регистрация на Камаз  СО 76-81АС – собствен; 

 Свидетелство за регистрация на Челен товарач – СО 02740 собствен; 

 Свидетелство за регистрация на Колесен трактор – СО 02534 собствен; 

 Свидетелство за регистрация на Колесен трактор – СО 02533. 

 

Комисията не констатира забележки и пристъпи към проверка на техническото 

предложение. 

Показател Т2 – „Организация на изпълнение на поръчката“ 

 Участника „МД - ТРЕНД” ЕООД получава 50 точки, тъй като е представил възможно най-

рационално и приложимо на практика разпределение на техниката и човешките ресурси, 
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съобразно организацията на работа в населеното място, предложеният начин за 

комуникация обезпечава връзката между общината и изпълнителя през цялото 

денонощия; идентифицирани са точно всички възможни екстремни ситуации и са 

предложени адекватни действия; 

Комисията премине към изчисляване на ценовото предложение: 

КО = Т1 + Т2, където 

 

1. Показател Т 1 – са точките по показател „Предложена обща цена в лева, без ДДС“. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 50 точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение  по следната формула: 

Т1 = (Сц mm/Сцп) х 50, където: 

Сц mm – най – ниска предложена цена от всички предложени стойности за извършване 

на поръчката, получена като средноаритмична стойност от цената за снегопочистване, цената за 

опесъчаване и цената за дежурство; 

Сцп – предложена от участника обща цена, получена като средноаритмитична стойност от 

цената за опесъчаване и цената за дежурство; 

Т1 = (15,40/15,40) х 50 = 1 х 50 = 50 точки 

КО = 50 + 50 = 100 точки 

След изчисляване на комплексната оценка участникът „МД – ТРЕНД“ ЕООД получава 

100 точки 

Класиране на участниците, съгласно критерия за оценка и обявените ценови 

предложения: 

На първо място комисията класира участник „МД – ТРЕНД“ ЕООД  с 100 точки 

Въз основа на изготвеното класиране комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор с участника, класиран на първо място. 

Комисията приключи своята работа на 31.10.2016 г. в 10:30 ч. 

Протоколът беше изготвен и подписан от членовете на комисията: 

1. Цветан Христофоров Пешлеевски  (п) 31.10.2016 год. 

Юрист към Община Антон 

 

2. Цветелина Константинова Костова  (п) 31.10.2016 год. 

Секретар на Община Антон  

 

3. Николина Цветанова Михова    (п) 31.10.2016 год. 

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 

Протоколът бе предаден на 31.10.2016 година  за утвърждаване на Възложителя. 

 

УТВЪРДИЛ:  (п)                                        Дата:        31.10.2016 година 

ИНЖ. СТОЯН ГАРЧЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

 


