ПРОТОКОЛ
Днес 07.02.2017 г., от 11.00 ч., в Заседателната зала, намираща се на втори етаж, в
сградата на Община Кубрат, ул. "Княз Борис / ” №1, гр.Кубрат се проведе заседание на
комисия в състав:
Председател на комисията:
Радка Исаева - адвокат, вписан в ШАК и „външен експерт“, вписан в АОП
/УНЕ ВЕ 178/;
Членове:
1. Зюлфие Исмаил - директор дирекция ТСУЗТООСИДЕП в Община Кубрат;
2. Ергин Чакъров - ИД в Община Кубрат
назначена със Заповед № 45/07.02.2017г. на В.И.Д. Кмет на Община Кубрат - Орхан
Ахмед Мехмед, във връзка с възлагане на обществена поръчка - публично състезание,
по реда на глава 25 от ЗОП, с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа
и снсгопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община
Кубрат по 14 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на
общинската пътна мрежа — К8Е 2170 и снсгопочистване на улици на територията на
с.Беловец; Обособена позиция № 2: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -К8Е 2170 и снегопочистване на улици на територията на с.Сеслав; Обособена позиция №
3: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа — К8Е 3061 и снегопочистване на
улици на територията на гр.Кубрат /1/;Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и
снегопочистване на улици на територията на гр.Кубрат/2/ и с.Медовене; Обособена
позиция № 5: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа — К8Е 1063 и КА2, 3067 и
снегопочистване на улици на територията на с.Каменово и с.Равно; Обособена позиция
№ 6: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа — К8Е 2064 и снегопочистване на
улици на територията на с.Задруга, с.Точилари и с.Горичево; Обособена позиция № 7:
Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с.Савин и с.Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- К8Е 1060 и
КА2 1062; Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на
територията на с.Мъдрево и с.Тертер; Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и
снегопочистване на улици на територията на с.Бисерци; Обособена позиция № 11: Зимно
поддържане и снегопочистване на улици на територията на с.Божурово; Обособена
позиция № 12: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- К8Е 1065 и
снегопочистване на улици на територията на с.Звънарци; Обособена позиция № 13:
Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с.Юпер; Обособена
позиция № 14 Лугирайе, онесъчаване и снегопочистване с роторен снегорин на
територията на Община Кубрат”
Председателят на комисията получи от служител в деловодството регистър на
постъпилите оферти и получените оферти за участие в обществената поръчка. На
основание чл. 48, ал.6 от ППЗОП, съставеният приемо-предавателен протокол се
подписа от председателя на комисията и от предаващото лице. За участие в
процедурата са постъпили 9 (девет) оферти:
1.
УД-02-20-173/06.02.2017т., в 14.36ч. - „Паоли”ЕООД, гр.Русе, ул.”Даскал
Христаки”№3 - участник за обособена позиция №12;
2.
УД-02-20-174/06.02.2017г., в 14.39ч. - ЕТ „Марад - Тодор Минчев”, с.Юпер,
ул."Христо Ботев”№23 - участник за обособена позиция №13;
3.
УД-02-20-175/06.02.2017г., в 14.41ч. - ЗГГЪилял Хюсеин Ахмед”, с.Точилари,
ул."Христо Ботев”№ 1 1 - участник за обособена позиция №6;
4.
УД-02-20-177/06.02.2017г., в 15.50ч. - ЕТ „ Мъдър -■ Хаман Али - Фатме Али”,
с.Мъдрево, ул."Хан Кубрат”№65 - участник за обособена позиция №9;
5.
УД-02-20-179/06.02.2017г., в 16.27ч, - ЕТ „Г. Касъмоглу - Гюндовар Ахмед”,
с.Сеслав, ул.”Еделвайс”№12 - участник за обособена позиция №2;

6.
УД-02-20-182/06.02.2017г., в 16.46ч. - СНЦ”Кубратска мера’’, гр.Кубрат,
ул.’'Самуил”№ 13 - участник за обособена позиция №3;
7.
УД-02-20-183/06.02.2017г., в 16.53ч. - СНЦ”Шампион - Х.Фейзулов”, с.Равно,
ул."Цар Калоян”№17 - участник за обособена позиция №5;
8.
УД-02-20-184/06.02.2017г., в 16.53ч. - ЕТ”Бисенер - Калъч - Юзджан Хасан” ,
с.Бисерци, ул.”Средна гора”№ 7 - участник за обособена позиция №10;
9.
УД-02-20-185/06.02.2017г., в 16.54ч. - ,.Драганови”ЕООД, гр.Кубрат, ул.”Иван
Вазов”№6 - участник за обособени позиции №4 и №8;
Комисията установи, че не са постъпили оферти по обособени позиции № 1, 7,
11 и 14.
Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата
по чл. 103, ал.2 от ЗОП, във връзка с изискванията на чл.51, ал.8-13 от Г1Г130П. На
основание чл. 181, ал.4 от ЗОП, разглеждането на офертите ще се извърши в
съответствие с разпоредбите на ЗОП и Г1Г130П, и по реда описан в протокола, съставен
за работата на комисията.
На заседанието не присъстваха участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
Комисията установи, че офертите са с ненарушена цялост, поставени в
запечатани непрозрачни опаковки и пристъпи към отварянето им, по реда на тяхното
постъпване но входящ регистър.
1. Офертата на „Паоли”ЕООД, гр.Русе
На основание чл.54, ал.З от ППЗОГ1, комисията оповести документите съдържащи
се в опаковката. Председателят на комисията установи представянето на отделен
запечатан плик „предлагани ценови параметри” . Председателят и двамата члена на
комисията подписаха плика, подписа се и техническото предложение на участника.
Комисията на основание чл.54, ал.7 от П1130Г1 пристъпи към разглеждане на
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Установи се наличието
на описаните документи:
1) Опис - списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан
от участника;
2) Стандартен образец за Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя - попълнен Образец № 1;
3) Техническо предложение, съдържащо:
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя - попълнен Образец № 2 ;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълнен
Образец № 4.;
- декларация за срока на валидност на офертата - попълнен Образец № 5;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в страната - попълнен Образец № 6;
- декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката - попълнен Образец № 7;
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - попълнен Образец №8;
Приложени са: списък на техническите лица, ангажирани с изпълнение на поръчката попълнен Образец №9; списък на специализираната техника, необходима за
изпълнение на поръчката - попълнен Образец №10; проект на договора - непопълнен,
но подписан и подпечатан Образец.
Комисията разгледа подробно представените документи и информация от
участника и установи представянето на всички изискани документи.
2. Офертата на ЕТ „Марад - Тодор Минчев”, с.Юпер

На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести документите съдържащи
се в опаковката. Председателят на комисията установи представянето на отделен
запечатан плик „предлагани ценови параметри”. Председателят и двамата члена на
комисията подписаха плика, подписа се и техническото предложение на участника.
Комисията на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Установи се наличието
на описаните документи:
1) Опис - списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан
от участника;
2) Стандартен образец за Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя - попълнен Образец № 1;
3) Техническо предложение, съдържащо:
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя - попълнен Образец № 2 ;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълнен
Образец № 4;
- декларация за срока на валидност на офертата - попълнен Образец № 5:
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в страната - попълнен Образец № 6;
- декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката - попълнен Образец № 7;
- декларация за конфиденциааност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - попълнен Образец №8;
Приложени са: списък на техническите лица, ангажирани с изпълнение на поръчката попълнен Образец №9; списък на специализираната техника, необходима за
изпълнение на поръчката - попълнен Образец №10; проект на договора - непопълнен,
но подписан и подпечатан Образец.
Комисията разгледа подробно представените документи и информация от
участника и установи представянето на всички изискани документи.
3. О ф ертата на ЗП ” Б и л ял Хюсеин Ахмед” , с.Точилари
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести документите съдържащи
се в опаковката. Председателят на комисията установи представянето на отделен
запечатан плик „предлагани ценови параметри”. Председателят и двамата члена на
комисията подписаха плика, подписа се и техническото предложение на участника.
Комисията на основание чл.54, ат.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на
документите по чл.39, ат.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Установи се напичието
на описаните документи:
1) Опис - списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан
от участника;
2) Стандартен образец за Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя - попълнен Образец № 1;
3) Техническо предложение, съдържащо:
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя - попълнен Образец № 2 ;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълнен
Образец № 4.;
- декларация за срока на валидност на офертата - попълнен Образец № 5;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в страната - попълнен Образец № 6;

- декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката - попълнен Образец № 7;
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, &я.1 от ЗОП - попълнен Образец №8;
Приложени са: списък на техническите лица, ангажирани с изпълнение на поръчката попълнен Образец №9; списък на специализираната техника, необходима за
изпълнение на поръчката - попълнен Образец №10; проект на договора - непопълнен,
но подписан и подпечатан Образец.
Комисията разгледа подробно представените документи и информация от
участника и установи представянето на всички изискани документи.
4. Офертата на ЕТ „ Мъдър - Хасан Али - Фатме Али”, с.Мъдрево
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести документите съдържащи
се в опаковката. Председателят на комисията установи представянето на отделен
запечатан плик „предлагани ценови параметри” . Председателят и двамата члена на
комисията подписаха плика, подписа се и техническото предложение на участника.
Комисията на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, ноставени от Възложителя. Установи се наличието
на описаните документи:
1) Опис - списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан
от участника;
2) Стандартен образец за Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя - попълнен Образец № 1;
3) Техническо предложение, съдържащо:
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя попълнен Образец № 2 ;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълнен
Образец №4. ;
- декларация за срока на валидност на офертата - попълнен Образец № 5;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
груд, които са в сила в с траната - попълнен Образец № 6;
- декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката - попълнен Образец № 7;
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - попълнен Образец №8;
Приложени са: пълномощно с рег.№ 07422/19.11,2010г., списък на техническите лица,
ангажирани с изпълнение на поръчката - попълнен Образец №9; списък на
специализираната техника, необходима за изпълнение на поръчката - попълнен
Образец №10; проект на договора - непопълнен, но подписан и подпечатан Образец.
Комисията разгледа подробно представените документи и информация от
участника и установи представянето на всички изискани документи.
5. Офертата на ЕТ „Г. Касъмоглу - Гюндовар Ахмед”, с.Сеслав
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести документите съдържащи
се в опаковката. Председателят на комисията установи представянето на отделен
запечатан плик „предлагани ценови параметри”. Председателят и двамата члена на
комисията подписаха плика, подписа се и техническото предложение на участника.
Комисията на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Установи се наличието
на описаните документи:
1) Опис - списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан
от участника;
2) Стандартен образец за Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя - попълнен Образец № 1;

3) Техническо предложение, съдържащо:
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя - попълнен Образец № 2 ;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълнен
Образец № 4.;
- декларация за срока на валидност на офертата - попълнен Образец № 5;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната срсда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в страната - попълнен Образец № 6;
- декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката - попълнен Образец № 7;
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - попълнен Образец №8;
Приложени са: списък на техническите лица, ангажирани с изпълнение на поръчката попълнен Образец №9; списък на специализираната техника, необходима за
изпълнение на поръчката - попълнен Образец №10.
Комисията разгледа подробно представените документи и информация от
участника и установи представянето на всички изискани документи.
6. О ф ертата на С Н Ц ”К уб рагска м ера” , гр.К убрат
На основание чл.54, ал.З от ПГ130Г1, комисията оповести документите съдържащи
се в опаковката. Председателят на комисията установи представянето на отделен
запечатан плик „предлагани ценови параметри”. Председателят и двамата члена на
комисията подписаха плика, подписа се и техническото предложение на участника.
Комисията на основание чл.54, ал.7 от Г1Г130П пристъпи към разглеждане на
документите по чл.39, ал.2 от Г1Г130П, за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Установи се наличието
на описаните документи:
1) Опис - списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан
от участника;
2) Стандартен образец за Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОГ1) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя - попълнен Образец № 1;
3) Техническо предложение, съдържащо:
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя - попълнен Образец № 2 ;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълнен
Образец № 4.;
- декларация за срока на валидност на офертата - попълнен Образец № 5;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в страната - попълнен Образец № 6;
- декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката - попълнен Образец № 7;
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - попълнен Образец №8;
Приложени са: списък на техническите лица, ангажирани с изпълнение на поръчката попълнен Образец №9; списък на специализираната техника, необходима за
изпълнение на поръчката - попълнен Образец №10; проект на договора - непопълнен,
но подписан и подпечатан Образец.
Комисията разгледа подробно представените документи и информация от
участника и установи представянето на всички изискани документи.
7. О ф ертата на С Н Ц ” Ш ам пион - Х .Ф ейзулов” , с.Равно
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести документите съдържащи
се в опаковката. Председателят на комисията установи представянето на отделен
запечатан плик „предлагани ценови параметри”. Председателят и двамата члена на
комисията подписаха плика, подписа се и техническото предложение на участника.

Комисията на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Установи се наличието
на описаните документи:
1) Опис - списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан
от участника;
2) Стандартен образец за Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя - попълнен Образец № 1;
3) Техническо предложение, съдържащо:
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя - попълнен Образец № 2 ;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълнен
Образец № 4.;
- декларация за срока на валидност на офертата - попълнен Образец № 5;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в страната - попълнен Образец № 6;
- декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката - попълнен Образец №> 7;
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - попълнен Образец №8;
Приложени са: списък на техническите лица, ангажирани с изпълнение на поръчката попълнен Образец №9; списък на специализираната техника, необходима за
изпълнение на поръчката - попълнен Образец №10; проект на договора - непопълнен,
но подписан и подпечатан Образец.
Комисията разгледа подробно представените документи и информация от
участника и установи представянето на всички изискани документи.
8. Офертата на ЕТ”Бисенер - Калъч - Юзджан Хасан”, с.Бисерци
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести документите съдържащи
се в опаковката. Председателят на комисията установи представянето на отделен
запечатан плик „предлагани ценови параметри” . Председателят и двамата члена на
комисията подписаха плика, подписа се и техническото предложение на участника.
Комисията на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Установи се н&чичието
на описаните документи:
1) Опис - списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан
от участника;
2) Стандартен образец за Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя - попълнен Образец № 1;
3) Техническо предложение, съдържащо:
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя - попълнен Образец № 2 ;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълнен
Образец № 4.;
- декларация за срока на валидност на офертата - попълнен Образец № 5;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в страната - попълнен Образец № 6;
- декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката - попълнен Образец № 7;
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - попълнен Образец №8;
Приложени са: списък на техническите лица, ангажирани с изпълнение на поръчката попълнен Образец №9; списък на специализираната техника, необходима за

изпълнение на поръчката - попълнен Образец № 10; проект на договора - непопълнен,
но подписан и подпечатан Образец.
Комисията разгледа подробно представените документи и информация от
участника и установи представянето на всички изискани документи.
9. Офертата на „Драганови”ЕООД, гр.Кубрат
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести документите съдържащи
се в опаковката. Председателят на комисията установи представянето на два отделни
запечатани плика „предлагани ценови параметри” за всяка от позициите. Председателят
и двамата члена на комисията подписаха двата плика, подписаха се и двете технически
предложения на участника за всяка от позициите.
Комисията на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Установи се наличието
на описаните документи:
1) Опис - списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан
от участника;
2) Стандартен образец за Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя - попълнен Образец № 1;
3) Техническо предложение, съдържащо:
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя - попълнен Образец № 2 - по двате
обособени позиции;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълнен
Образец № 4 - по двате обособени позиции;
- декларация за срока на валидност на офертата - попълнен Образец № 5 - по двате
обособени позиции;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в страната — попълнен Образец № 6 - по двате обособени
позиции;
- декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката - попълнен Образец Хе 7 - по двате
обособени позиции;
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - попълнен Образец №8
- по двате обособени позиции;
Приложени са: списък на техническите лица, ангажирани с изпълнение на поръчката попълнен Образец №9 - по двате обособени позиции; списък на специализираната
техника, необходима за изпълнение на поръчката - попълнен Образец №10 - по двате
обособени позиции; проект на договора - непопълнен, но подписан и подпечатан
Образец - по двате обособени позиции.
Комисията разгледа подробно представените документи и информация от
участника и установи представянето на всички изискани документи.
Комисията единодушно реши, че представените документи в офертите на всички
участниците отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Всички оферти са допуснати до разглеждане.
На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията разгледа техническите
предложения на участниците и установи тяхното съответствие с предварително
обявените условия.
1.Техническа оферта на „Паоли”ЕООД, гр.Русе - Комисията установи,
деклариране спазването на изискванията поставени от Възложителя за изпълнение на
обособена позиция №12: „Запознати сме с техническата спецификация на настоящата
поръчка. Съгласни сме с нея и я приемаме. Дейностите включени в обхвата на

обособената позиция по настоящата обществена поръчка са зимно поддържане и
снегопочистване. Телефонната връзка за предаване и приемане на информация
(денонощно) ще се осъществява на посочения телефонен номер. При изпълнението на
настоящата обществена поръчка ще се извършват дейностите описани в техническата
спецификация за вида обшинска пътна мрежа и/или улици на територията на Община
Кубрат. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон.
Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на
поръчката през зимния сезон. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка в офиса
на Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно и на която
Възложителя лично или чрез отговорните си за зимното поддържане служители, да
съгласува и контролира действията на Изпълнителя при изпълнението на договорните
му задължения. Съобразно метеорологичните условия, ще бъдем на разположение на
Възложителя и ще
предоставяме услугата незабавно при поискването й от
Възложителя. Посочено е лице за контакти. Гарантираме, че сме в състояние да
изпълним качествено поръчката и в пълно съответствие с гореописаното предложение.”
2.Техническа оферта на ЕТ „Марад - Тодор М инчев”, с.Юпер - Комисията
установи, деклариране спазването на изискванията поставени от Възложителя за
изпълнение на обособена позиция №13: „Запознати сме с техническата спецификация
на настоящата поръчка. Съгласни сме с нея и я приемаме. Дейностите включени в
обхвата на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са зимно
поддържане и снегопочистване. Телефонната връзка за предаване и приемане на
информапия (денонощно) ще се осъществява на посочения телефонен номер. При
изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват- дейностите описани
в техническата спецификация за вида общинска пътна мрежа и/или улици на
територията на Община Кубрат. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и
техника през зимния сезон. Събиране и подаване на информация за състоянието на
пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон. Осигуряване и поддържане на
телефонна връзка в офиса на Изпълнителя, която да се поддържа в изправност
денонощно и на която Възложителя лично или чрез отговорните си за зимното
поддържане служители, да съгласува и контролира действията на Изпълнителя при
изпълнението на договорните му задължения. Съобразно метеорологичните условия,
ще бъдем на разположение на Възложителя и ще предоставяме услугата незабавно при
поискването й от Възложителя. Посочено е лице за контакти. Гарантираме, че сме в
състояние да изпълним качествено поръчката и в пълно съответствие с гореописаното
предложение.”
3.Техннческа оферта на ЗП”Билял Хюсеин Ахмед”, с.Точилари - Комисията
установи, деклариране спазването на изискванията поставени от Възложителя за
изпълнение на обособена позиция №6: „Запознати сме с техническата спецификация на
настоящата поръчка. Съгласни сме с нея и я приемаме. Дейностите включени в обхвата
на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са зимно поддържане и
снегопочистване. Телефонната връзка за предаване и приемане на информация
(денонощно) ще се осъществява на посочения телефонен номер. При изпълнението на
настоящата обществена поръчка ще се извършват дейностите описани в техническата
спецификация за вида общинска пътна мрежа и/или улици на територията на Община
Кубрат. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон;
Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на
поръчката през зимния сезон. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка в офиса
на Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно и на която
Възложителя лично или чрез отговорните си за зимното поддържане служители, да
съгласува и контролира действията на Изпълнителя при изпълнението на договорните
му задължения. Съобразно метеорологичните условия, ще бъдем на разположение на
Възложителя и ще
предоставяме услугата незабавно при поискването й от

Възложителя. Посочено е лице за контакти. Гарантираме, че сме в състояние да
изпълним качествено поръчката и в пълно съответствие с гореописаното предложение."’
4.Техническа оферта на ЕТ „ Мъдър - Хасан Али - Фатме Али”, с.Мъдрево Комисията установи, деклариране спазването на изискванията поставени от
Възложителя за изпълнение на обособена позиция №9: „Запознати сме с техническата
спецификация на настоящата поръчка. Съгласни сме с нея и я приемаме. Дейностите
включени в обхвата на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са
зимно поддържане и снегопочистване. Телефонната връзка за предаване и приемане на
информация (денонощно) ще се осъществява на посочения телефонен номер. При
изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват дейностите описани
в техническата спецификация за вида общинска пътна мрежа и/или улици на
територията на Община Кубрат. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и
техника през зимния сезон. Събиране и подаване на информация за състоянието на
пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон; Осигуряване и поддържане на
телефонна връзка в офиса на Изпълнителя, която да се поддържа в изправност
денонощно и на която Възложителя лично или чрез отговорните си за зимното
поддържане служители, да съгласува и контролира действията на Изпълнителя при
изпълнението на договорните му задължения. Съобразно метеорологичните условия,
ще бъдем на разположение на Възложителя и ще предоставяме услугата незабавно при
поискването й от Възложителя. Посочено е лице за контакти. Гарантираме, че сме в
състояние да изпълним качествено поръчката и в пълно съответствие с гореописаното
предложение.”
5.Техническа оферта на ЕТ „Г. Касъмоглу - Гюндовар Ахмед”, с.Сеслав Комисията установи, деклариране спазването на изискванията поставени от
Възложителя за изпълнение на обособена позиция №2: „Запознати сме с техническата
спецификация на настоящата поръчка. Съгласни сме с нея и я приемаме. Дейностите
включени в обхвата на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са
зимно поддържане и снегопочистване. Телефонната връзка за предаване и приемане на
информация (денонощно) ще се осъществява на посочения телефонен номер. При
изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват дейностите описани
в техническата спецификация за вида общинска пътна мрежа и/или улици на
територията на Община Кубрат. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и
техника през зимния сезон. Събиране и подаване на информация за състоянието на
пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон. Осигуряване и поддържане на
телефонна връзка в офиса на Изпълнителя, която да се поддържа в изправност
денонощно и на която Възложителя лично или чрез отговорните си за зимното
поддържане служители, да съгласува и контролира действията на Изпълнителя при
изпълнението на договорните му задължения. Съобразно метеорологичните условия,
ще бъдем на разположение на Възложителя и ще предоставяме услугата незабавно при
поискването й от Възложителя. Посочено е лице за контакти. Гарантираме, че сме в
състояние да изпълним качествено поръчката и в пълно съответствие с гореописаното
предложение.”
6.Техническа оферта на СНЦ”Кубратека мера”, гр.Кубрат - Комисията
установи, деклариране спазването на изискванията поставени от Възложителя за
изпълнение на обособена позиция №3: „Запознати сме с техническата спецификация на
настоящата поръчка. Съгласни сме с нея и я приемаме. Дейностите включени в обхвата
на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са зимно поддържане и
снегопочистване. Телефонната връзка за предаване и приемане на информация
(денонощно) ще се осъществява на посочения телефонен номер. При изпълнението на
настоящата обществена поръчка ще се извършват дейностите описани в техническата
спецификация за вида общинска пътна мрежа и/или улици на територията на Община
Кубрат. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон.
Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на
поръчката през зимния сезон. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка в офиса
на Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно и на която

Възложителя лично или чрез отговорните си за зимното поддържане служители, да
съгласува и контролира действията на Изпълнителя при изпълнението на договорните
му задължения. Съобразно метеорологичните условия, ще бъдем на разположение на
Възложителя и ще
предоставяме услугата незабавно при поискването й от
Възложителя. Посочено е лице за контакти. Гарантираме, че сме в състояние да
изпълним качествено поръчката и в пълно съответствие с гореописаното предложение.”
7.Техническа оферта на СНЦ”Шампион - Х.Фейзулов”, с.Равно - Комисията
установи, деклариране спазването на изискванията поставени от Възложителя за
изпълнение на обособена позиция №5: „Запознати сме с техническата спецификация на
настоящата поръчка. Съгласни сме с нея и я приемаме. Дейностите включени в обхвата
на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са зимно поддържане и
снегопочистване. Телефонната връзка за предаване и приемане на информация
(денонощно) ще се осъществява на посочения телефонен номер. При изпълнението на
настоящата обществена поръчка ще се извършват дейностите описани в техническата
спецификация за вида общинска пътна мрежа и/или улици на територията на Община
Кубрат. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон.
Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на
поръчката през зимния сезон. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка в офиса
на Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно и на която
Възложителя лично или чрез отговорните си за зимното поддържане служители, да
съгласува и контролира действията на Изпълнителя при изпълнението на договорните
му задължения. Съобразно метеорологичните условия, ще бъдем на разположение на
Възложителя и ще
предоставяме услугата незабавно при поискването й от
Възложителя. Посочено е лице за контакти. Гарантираме, че сме в състояние да
изпълним качествсно поръчката и в пълно съответствие с гореописаното предложение.”
8.Техническа оферта на ЕТ”Бисенер - Калъч - Юзджан Хасан”, с.Бисерци Комисията установи, деклариране спазването на изискванията поставени от
Възложителя за изпълнение на обособена позиция №10: „Запознати сме с техническата
спецификация на настоящата поръчка. Съгласни сме с нея и я приемаме. Дейностите
включени в обхвата на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са
зимно поддържане и снегопочистване. Телефонната връзка за предаване и приемане на
информация (денонощно) ще се осъществява на посочения телефонен номер. При
изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват дейностите описани
в техническата спецификация за вида общинска пътна мрежа и/или улици на
територията на Община Кубрат. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и
техника през зимния сезон. Събиране и подаване на информация за състоянието на
пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон. Осигуряване и поддържане на
телефонна връзка в офиса на Изпълнителя, която да се поддържа в изправност
денонощно и на която Възложителя лично или чрез отговорните си за зимното
поддържане служители, да съгласува и контролира действията на Изпълнителя при
изпълнението на договорните му задължения. Съобразно метеорологичните условия,
ще бъдем на разположение на Възложителя и ще предоставяме услугата незабавно при
поискването й от Възложителя. Посочено е лице за контакти. Гарантираме, че сме в
състояние да изпълним качествено поръчката и в пълно съответствие с гореописаното
предложение.”
9.1 .Техническа оферта на „Драганови”ЕООД, гр.Кубрат - Комисията установи,
деклариране спазването на изискванията поставени от Възложителя за изпълнение на
обособена позиция №4: „Запознати сме с техническата спецификация на настоящата
поръчка. Съгласни сме с нея и я приемаме. Дейностите включени в обхвата на
обособената позиция по настоящата обществена поръчка са зимно поддържане и
снегопочистване. Телефонната връзка за предаване и приемане на информация
(денонощно) ще се осъществява на посочения телефонен номер. При изпълнението на
настоящата обществена поръчка ще се извършват дейностите описани в техническата
спецификация за вида общинска пътна мрежа и/или улици на територията на Община
Кубрат. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон.

Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на
поръчката през зимния сезон. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка в офиса
на Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно и на която
Възложителя лично или чрез отговорните си за зимното поддържане служители, да
съгласува и контролира действията на Изпълнителя при изпълнението на договорните
му задължения. Съобразно метеорологичните условия, ще бъдем на разположение на
Възложителя и ще предоставяме услугата незабавно при поискването й ог
Възложителя. Посочено е лице за контакти. Гарантираме, че сме в състояние да
изпълним качествено поръчката и в пълно съответствие с гореописаното предложение.”
9.2.Техиическа оферта на „Драганови”ЕООД, гр.Кубрат Комисията
установи, деклариране спазването на изискванията поставени от Възложителя за
изпълнение на обособена позиция №8: „Запознати сме с техническата спецификация на
настоящата поръчка. Съгласни сме с нея и я приемаме. Дейностите включени в обхвата
на обособената позиция по настоящата обществена поръчка са зимно поддържане,
Телефонната връзка за предаване и приемане на информация (денонощно) ще се
осъществява на посочения телефонен номер. При изпълнението на настоящата
обществена поръчка ще се извършват дейностите описани в техническата
спецификация за вида общинска пътна мрежа и/или улици на територията на Община
Кубрат, Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон.
Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на
поръчката през зимния сезон. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка в офиса
на Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно и на която
Възложителя лично или чрез отговорните си за зимното поддържане служители, да
съгласува и контролира действията на Изпълнителя при изпълнението на договорните
му задължения. Съобразно метеорологичните условия, ще бъдем на разположение на
Възложителя и ще предоставяме услугата незабавно при поискването й от
Възложителя. Посочено е лице за контакти. Гарантираме, че сме в състояние да
изпълним качествено поръчката и в пълно съответствие с гореописаното предложение.”
На основание чд.57, ал. 3 от ППЗОП, комисията ще обяви чрез съобщение в
профила на купувача датата, часа к мястото на отварянето и оповестяването на
ценовите предложения. Публичното заседание ще се проведе на 13.02,201 ?г. от П.ООч.
в Заседателната зала, намираща се на втори етаж, в сградата на Община Кубрат. На
него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване,
Комисията приключи работата си в 14,00ч, на 07.02.2017г.
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