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основание чл. 23 от 33/1J
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П Р О Т О К О Л  №1

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 718 / 07.11.2017 г. на Кмета на 
Община Кубрат, за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по 
уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат“ но 13 обособени 
позиции:
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа - снегопочистване, 
лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. 
Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат - 
снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. 
Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. 
Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. 
Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на е. 
Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. 
Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. 
Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане иснегопочистване 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 и снегопочистване на улици на територията на с. 
Звънарци;
Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. 
Юпер;
изготвен на основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП

Днес, 07.11,2017г. (вторник), на основание Раздел VIII -  Действия на комисията при разглеждане на 
оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП, Комисията, назначена със 
Заповед № 718 / 07.11.2017 г. на Кмета на Община Кубрат, в състав:

Председател: Женифер Пойраз -  правоспособен юрист 
Членове:
1. Елис Зайкърова -  гл. експерт БФТРЗФК
2. инж. Ергин Чакъров -  гл. експерт ИД
3. Ивайло Иванов -  гл. експерт УП
4. Светлана Кирилова - гл. юрисконсулт

се събра в 10:30 часа в сградата на Община Кубрат, заседателна зала, за да отвори, разгледа, 
оцени и класира получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Зимно



поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени 
места на територията на Община Кубрат“ по 13 обособени позиции.

Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, е който 
длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите оферти на председателя на 
комисията.

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок до 17:00 ч. на 
06.11.2017г., е постъпила една оферта:

1. Пътперфект -  Т ЕАД -  пореден номер в регистъра -  1, с оферта вх. № УД-02-22- 
635/06.11.2017 г., 15:49 ч. за Обособени позиции №№ 2, 3 ,4 ,  5, 7, 8, 9,10,12 и 13.

След запознаване със списъка с постъпилите оферти, членовете на комисията и председателя 
й, подписаха декларация с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

На публично заседание на комисията присъства инж. Павлина Минкова, упълномощен 
представител на „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД.

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНАТА ОФЕРТА:

I. Участник №1 „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатаната 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, 
ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и 10 бр. отделни, непрозрачни и запечатани Пликове „Предлагани 
ценови параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и Пликове „Предлагани ценови параметри“. 
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието им с 
описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и 
комисията продължи своята работа при условията на закрито заседание.

Непосредствено след приключване на откритото заседание се проведе закрито заседание, на 
което присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия кворум за вземане на 
валидни решения.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, 
представени е офертите.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 
СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В съответствие е правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП, 
следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие е 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.

По реда на постъпването на офертите на участниците бе проверено от членовете на 
комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от 
проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

1. Участник №1 „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП на участника.



III. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертата на участника и на 
основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите 
предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата 
спецификация на обществената поръчка.

за Обособена позиция № 2
Участникът е предложил следното:
Декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка за обособена позиция № 2 в 

срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, а именно 30.04.2018 г.
Запознат е с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 
проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Декларира, че е съгласен валидността на тяхната оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд.

За изпълнение предмета на поръчката прилага: предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, и съобразено с 
критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа:
- описание на предвидените за изпълнение дейности, а именно почистване на сняг от улични 

платна с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от 
образуване на снегонавявания. При изпълнението на обществената поръчка ще извършва следните 
дейности: разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване);

- описание на организацията и стратегията за изпълнение на поръчката, а именно 
разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване), осигуряване на 
денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон, осигуряване и поддържане на 
телефонна връзка с Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно, и на която 
Възложителя лично или чрез кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията 
на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения.

Изпълнителят ще създаде организация на работа, обезпечена с необходимата техника, 
човешки ресурси и материали. Изпълнението ще бъде точно и своевременно адаптирано към всички 
евентуални изменения, възникнали по време на изпълнение на поръчката.

Проверката на техническото предложение на участника показа, че същото отговаря на 
изискванията на РАЗДЕЛ VI ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, т.2.2. Съдържание на опаковката, б. 
„д“ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

за Обособена позиция № 3
Участникът е предложил следното:
Декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка за обособена позиция № 3 в 

срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, а именно 30.04.2018 г.
Запознат е с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 
проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Декларира, че е съгласен валидността на тяхната оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд.

За изпълнение предмета на поръчката прилага: предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, и съобразено с 
критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа:



- описание на предвидените за изпълнение дейности, а именно почистване на сняг от улични 
платна с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от 
образуване на снегонавявания. При изпълнението на обществената поръчка ще извършва следните 
дейности: разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване) и лугиране 
и опесъчаване на пътната настилка;

- описание на организацията и стратегията за изпълнение на поръчката, а именно 
разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване), осигуряване на 
денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон, осигуряване и поддържане на 
телефонна връзка с Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно, и на която 
Възложителя лично или чрез кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията 
на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения.

Изпълнителят ще създаде организация на работа, обезпечена с необходимата техника, 
човешки ресурси и материали. Изпълнението ще бъде точно и своевременно адаптирано към всички 
евентуални изменения, възникнали по време на изпълнение на поръчката.

Проверката на техническото предложение на участника показа, че същото отговаря на 
изискванията на РАЗДЕЛ VI ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, т.2.2. Съдържание на опаковката, б. 
„д“ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

за Обособена позиция № 4
Участникът е предложил следното:
Декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка за обособена позиция № 4 в 

срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, а именно 30.04.2018 г.
Запознат е с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 
проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Декларира, че е съгласен валидността на тяхната оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд.

За изпълнение предмета на поръчката прилага: предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, и съобразено с 
критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа:
- описание на предвидените за изпълнение дейности, а именно почистване на сняг от улични 

платна с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от 
образуване на снегонавявания. При изпълнението на обществената поръчка ще извършва следните 
дейности: разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване);

- описание на организацията и стратегията за изпълнение на поръчката, а именно 
разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване), осигуряване на 
денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон, осигуряване и поддържане на 
телефонна връзка с Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно, и на която 
Възложителя лично или чрез кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията 
на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения.

Изпълнителят ще създаде организация на работа, обезпечена с необходимата техника, 
човешки ресурси и материали. Изпълнението ще бъде точно и своевременно адаптирано към всички 
евентуални изменения, възникнали по време на изпълнение на поръчката.

Проверката на техническото предложение на участника показа, че същото отговаря на 
изискванията на РАЗДЕЛ VI ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, т.2.2. Съдържание на опаковката, б. 
„д“ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

за Обособена позиция № 5
Участникът е предложил следното:



Декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка за обособена позиция № 5 в 
срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, а именно 30.04.2018 г.

Запознат е с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без 
възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 
проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Декларира, че е съгласен валидността на тяхната оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд.

За изпълнение предмета на поръчката прилага: предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, и съобразено с 
критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа:
- описание на предвидените за изпълнение дейности, а именно почистване на сняг от улични 

платна с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от 
образуване на снегонавявания. При изпълнението на обществената поръчка ще извършва следните 
дейности: разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване);

- описание на организацията и стратегията за изпълнение на поръчката, а именно 
разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване), осигуряване на 
денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон, осигуряване и поддържане на 
телефонна връзка с Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно, и на която 
Възложителя лично или чрез кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията 
на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения.

Изпълнителят ще създаде организация на работа, обезпечена с необходимата техника, 
човешки ресурси и материали. Изпълнението ще бъде точно и своевременно адаптирано към всички 
евентуални изменения, възникнали по време на изпълнение на поръчката.

Проверката на техническото предложение на участника показа, че същото отговаря на 
изискванията на РАЗДЕЛ VI ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, т.2.2. Съдържание на опаковката, б. 
„д“ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

за Обособена позиция № 7
Участникът е предложил следното:
Декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка за обособена позиция № 7 в 

срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, а именно 30.04.2018 г.
Запознат е с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 
проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Декларира, че е съгласен валидността на тяхната оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд.

За изпълнение предмета на поръчката прилага: предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, и съобразено с 
критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа:
- описание на предвидените за изпълнение дейности, а именно почистване на сняг от улични 

платна с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от 
образуване на снегонавявания. При изпълнението на обществената поръчка ще извършва следните 
дейности: разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване);

- описание на организацията и стратегията за изпълнение на поръчката, а именно 
разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване), осигуряване на 
денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон, осигуряване и поддържане на



телефонна връзка е Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно, и на която 
Възложителя лично или чрез кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията 
на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения.

Изпълнителят ще създаде организация на работа, обезпечена с необходимата техника, 
човешки ресурси и материали. Изпълнението ще бъде точно и своевременно адаптирано към всички 
евентуални изменения, възникнали по време на изпълнение на поръчката.

Проверката на техническото предложение на участника показа, че същото отговаря на 
изискванията на РАЗДЕЛ VI ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, т.2.2. Съдържание на опаковката, б. 
„д“ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

за Обособена позиция № 8
У частникът е предложил следното:
Декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка за обособена позиция № 8 в 

срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, а именно 30.04.2018 г.
Запознат е с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 
проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Декларира, че е съгласен валидността на тяхната оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд.

За изпълнение предмета на поръчката прилага: предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, и съобразено с 
критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа:
- описание на предвидените за изпълнение дейности, а именно почистване на сняг от улични 

платна с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от 
образуване на снегонавявания. При изпълнението на обществената поръчка ще извършва следните 
дейности: разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване);

- описание на организацията и стратегията за изпълнение на поръчката, а именно 
разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване), осигуряване на 
денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон, осигуряване и поддържане на 
телефонна връзка с Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно, и на която 
Възложителя лично или чрез кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията 
на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения.

Изпълнителят ще създаде организация на работа, обезпечена с необходимата техника, 
човешки ресурси и материали. Изпълнението ще бъде точно и своевременно адаптирано към всички 
евентуални изменения, възникнали по време на изпълнение на поръчката.

Проверката на техническото предложение на участника показа, че същото отговаря на 
изискванията на РАЗДЕЛ VI ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, т.2.2. Съдържание на опаковката, б. 
„д“ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

за Обособена позиция № 9
Участникът е предложил следното:
Декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка за обособена позиция № 9 в 

срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, а именно 30.04.2018 г.
Запознат е с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 
проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Декларира, че е съгласен валидността на тяхната оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд.



За изпълнение предмета на поръчката прилага: предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, и съобразено с 
критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа:
- описание на предвидените за изпълнение дейности, а именно почистване на сняг от улични 

платна с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от 
образуване на снегонавявания. При изпълнението на обществената поръчка ще извършва следните 
дейности: разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване);

- описание на организацията и стратегията за изпълнение на поръчката, а именно 
разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване), осигуряване на 
денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон, осигуряване и поддържане на 
телефонна връзка с Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно, и на която 
Възложителя лично или чрез кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията 
на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения.

Изпълнителят ще създаде организация на работа, обезпечена с необходимата техника, 
човешки ресурси и материали. Изпълнението ще бъде точно и своевременно адаптирано към всички 
евентуални изменения, възникнали по време на изпълнение на поръчката.

Проверката на техническото предложение на участника показа, че същото отговаря на 
изискванията на РАЗДЕЛ VI ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, т.2.2. Съдържание на опаковката, б. 
„д“ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

за Обособена позиция № 10
Участникът е предложил следното:
Декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка за обособена позиция № 10 в 

срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, а именно 30.04.2018 г.
Запознат е с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 
проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Декларира, че е съгласен валидността на тяхната оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд.

За изпълнение предмета на поръчката прилага: предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, и съобразено с 
критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа:
- описание на предвидените за изпълнение дейности, а именно почистване на сняг от улични 

платна с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от 
образуване на снегонавявания. При изпълнението на обществената поръчка ще извършва следните 
дейности: разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване);

- описание на организацията и стратегията за изпълнение на поръчката, а именно 
разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване), осигуряване на 
денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон, осигуряване и поддържане на 
телефонна връзка с Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно, и на която 
Възложителя лично или чрез кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията 
на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения.

Изпълнителят ще създаде организация на работа, обезпечена с необходимата техника, 
човешки ресурси и материали. Изпълнението ще бъде точно и своевременно адаптирано към всички 
евентуални изменения, възникнали по време на изпълнение на поръчката.

Проверката на техническото предложение на участника показа, че същото отговаря на 
изискванията на РАЗДЕЛ VI ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, т.2.2. Съдържание на опаковката, б. 
„д“ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.



за Обособена позиция № 12
Участникът е предложил следното:
Декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка за обособена позиция № 12 в 

срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, а именно 30.04.2018 г.
Запознат е с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 
проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Декларира, че е съгласен валидността на тяхната оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд.

За изпълнение предмета на поръчката прилага: предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, и съобразено с 
критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа:
- описание на предвидените за изпълнение дейности, а именно почистване на сняг от улични 

платна с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от 
образуване на снегонавявания. При изпълнението на обществената поръчка ще извършва следните 
дейности: разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване);

- описание на организацията и стратегията за изпълнение на поръчката, а именно 
разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване), осигуряване на 
денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон, осигуряване и поддържане на 
телефонна връзка с Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно, и на която 
Възложителя лично или чрез кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията 
на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения.

Изпълнителят ще създаде организация на работа, обезпечена с необходимата техника, 
човешки ресурси и материали. Изпълнението ще бъде точно и своевременно адаптирано към всички 
евентуални изменения, възникнали по време на изпълнение на поръчката.

Проверката на техническото предложение на участника показа, че същото отговаря на 
изискванията на РАЗДЕЛ VI ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, т.2.2. Съдържание на опаковката, б. 
„д“ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

за Обособена позиция № 13
Участникът е предложил следното:
Декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка за обособена позиция № 13 в 

срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, а именно 30.04.2018 г.
Запознат е с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 
проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Декларира, че е съгласен валидността на тяхната оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд.

За изпълнение предмета на поръчката прилага: предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, и съобразено с 
критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа:
- описание на предвидените за изпълнение дейности, а именно почистване на сняг от улични 

платна с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от 
образуване на снегонавявания. При изпълнението на обществената поръчка ще извършва следните 
дейности: разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване);



- описание на организацията и стратегията за изпълнение на поръчката, а именно 
разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг (снегопочистване), осигуряване на 
денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон, осигуряване и поддържане на 
телефонна връзка с Изпълнителя, която да се поддържа в изправност денонощно, и на която 
Възложителя лично или чрез кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията 
на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения.

Изпълнителят ще създаде организация на работа, обезпечена с необходимата техника, 
човешки ресурси и материали. Изпълнението ще бъде точно и своевременно адаптирано към всички 
евентуални изменения, възникнали по време на изпълнение на поръчката.

Проверката на техническото предложение на участника показа, че същото отговаря на 
изискванията на РАЗДЕЛ VI ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, т.2.2. Съдържание на опаковката, б. 
„д“ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Въз основа на горното, комисията взе следното решение:

Комисията допуска участника „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД до отваряне и оценка на ценовите 
му предложения за Обособени позиции №№ 2, 3 ,4 ,  5, 7, 8, 9,10,12 и 13.

Тъй като, комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, не изпраща протокола на участници и не го публикува в 
профила на купувача.

Следващото публично заседание на комисията за отваряне на Пликове «Предлагани ценови 
параметри» да се състои на 10.11.2017 г. от 10:30 ч.

Възлага на председателя на комисията да публикува съобщение за датата, часа и мястото на 
отваряне на ценовите оферти в Профила на купувача на сайта на възложителя 
http://kubrat.bg/bg./profile/buven>rofile zop2016.php

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 07.11.2017 г., 
както следва:

/ _______________________ _
Заличена информация, на 

Председател:..... основание чл. 23 от 33/1Д

0.К. Пойраз)

Членове: Заличена информация, на I

1............ основание чл. 23 от ЗЗЛЛ
~ 7 Т  ‘  -- ----------------------------------—  — —  '

(Е. Зайкъройа)_____________ ________
Заличена информация, на

/  основание чл. 23 от ЗЗЛД
(Е. а ЯьЪЬаиТ //

Заличена информация, на 
* основание чл. 23 от ЗЗЛД

(И Иванов) /
4 Заличена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД
(С. К и р и л о в а ) -------------------------

http://kubrat.bg/bg./profile/buven%3erofile_zop2016.php

