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ПРОТОКОЛ № 2 

 

за разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура по реда на Закона 

за обществените поръчки с предмет „Зимно поддържане, снегопочистване и 

опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 

2016/2017г.“, открита с Решение № 481/29.08.2016 г. и Решение за промяна №497/ 

1.09.2016 г. на кмета на община Трявна 

 

 

Днес, 13.10.2016 г., назначената със Заповед № 556 от 10.10.2016 г., на Кмета на 

община Трявна комисия в състав: 

 

Председател:  
1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна; 

Членове:       
2. Бранимира Димитрова Терзийска – Михайлова – Секретар на община Трявна; 

3. инж. Румяна Бонева Цанева – Директор Дирекция СДУР при община Трявна; 

4. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна; 

5. Михаил Йорданов Минчев – Специалист ПБЗН при община Трявна. 

 

се събра в 10:30 часа в зала № 403, в сградата на община Трявна, ул. „Ангел Кънчев” 

№21, със задача да продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на 

подадените оферти  в откритата процедура за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската 

пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 2016/2017 г.”. Комисията започна 

работа в пълен състав. 

 

 На публичната част на заседанието на комисията, на основание чл.57, ал.3 от 

ППЗОП присъстваха: 

1. Марийка Станчева – упълномощен представител на ДЗЗД „Зимно поддържане – 

Трявна“; 

2. Ивелина Манолова – представител ТВ НЕТ Сателит; 

3. Иван Златев – представител ТВ НЕТ Сателит; 

4. Марина Гашпарова – представител на в. „Тревненска седмица“ 

 

 Председателят на комисията обяви съдържанието на Протокол № 1 от 10.10.2016 

г. на комисията, назначена със Заповед № 556 от 10.10.2016 г. на кмета на община 

Трявна и допуснатия участник до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“.  

 Председателят на комисията обяви, че пликът с ценовото предложение на 

участника ДЗЗД „Зимно поддържане – Трявна е запечатан, с ненарушена цялост и 

пристъпи към неговото отваряне, като беше установено следното съдържание: 

 • Списък на документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри“; 

• Попълнена, подписана и подпечатана ценова оферта (Образец № 12), със 

следното предложение за изпълнение на поръчката: 

1. Цена за снегопочистване на километър обработен пътен участък в лева при 

височина на снежната покривка до 25 см.: 3,30 лв./км, без включен ДДС (3,96 лв./км с 

включен ДДС). 
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2. Цена за снегопочистване на машиносмяна в лева на час при височина на 

снежната покривка над 25 см. за машини под 100 к.с.: 46,12 лв./ч., без включен ДДС 

(55,34 лв./ч. с включен ДДС). 

3. Цена за снегопочистване на машиносмяна в лева на час при височина на 

снежната покривка над 25 см. за машини над 100 к.с.: 52,70 лв./ч., без включен ДДС 

(63,24 лв./ч. с включен ДДС). 

4. Цена за смес за опесъчаване за обезопасяване против хлъзгане и обледяване 

при -12 градуса и по-ниска температура и при съотношение на сместа: 1 част натриев 

хлорид: 1 част пясък: 87,76 лв./м3, без включен ДДС, (105,31 лв./м3 с включен ДДС). 

5. Цена за смес за опесъчаване за обезопасяване против хлъзгане и обледяване 

при температура от -8 до -12 градуса и при съотношение на сместа: 1 част натриев 

хлорид: 2 части пясък: 72,66 лв./м3, без включен ДДС, (87,19 лв./м3 с включен ДДС). 

6. Цена за смес за опесъчаване за обезопасяване против хлъзгане и обледяване 

при температура до -8 градуса и по-висока температура и при съотношение на сместа: 1 

част натриев хлорид: 3 части пясък 65,10 лв./м3, без включен ДДС, (78,12 лв./м3 с 

включен ДДС). 

7. Цена за машинна превантивна обработка на пътните банкети, подготовка на 

зоната около пътното платно, за зимни условия, с включени разходи за консумативи: 

30,54 лв./км, без включен ДДС, (36,65 лв./км с включен ДДС)  

8. Цена за ръчна превантивна обработка на пътните банкети, подготовка на 

зоната около пътното платно, изсичане на храсти и млада гора с дебелина на дърветата 

до 10 см., отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят 

до образуване на снегонавявания и възпрепятстват движението, с включени разходи за 

консумативи: 0,51 лв./м2 без включен ДДС (0,61 лв./м2 с включен ДДС).  

 

Единични показатели за ценообразуване на непредвидени, допълнителни и 

други видове работи, свързани с дейността: 

- часова ставка      -  3,50 лв/ч (max 3,50 ) 

- допълнителни разходи  за труд -  100 % (max 100) 

- допълнителни разходи за механизация-  30 % (max 30) 

- доставно - складови разходи  -  10 % (max 10) 

- печалба     -  5 % (max 10) 

 

 • Калкулации и анализи на получените цени. 

 

С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията, която 

продължи своята работа на закрито заседание. 

Комисията извърши проверка на предложените от участника цени за изпълнение 

на поръчката и установи, че те отговарят на зададените от възложителя параметри и не 

надхвърлят определените пределни цени за всяка една от дейностите по зимно 

поддържане. Калкулациите и анализите на получените цени съответстват на 

предложените от участника цени за изпълнение на поръчката. 

Въз основа на направените констатации, комисията 

 

РЕШИ: 
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Допуска участник ДЗЗД „Зимно поддържане – Трявна до оценка на 

предложените ценови параметри. 

 

Оценяването на офертата се извършва съгласно критерия „икономически най-

изгодна оферта - най-ниска цена“ 

На първо място се класира участникът получил най-малък брой точки съгласно 

следната формула: 

Ц = 25%Ц1 + 15%Ц2 + 20%Ц3 + 5%Ц4 + 5%Ц5 + 15%Ц6 + 6%Ц7 + 9%Ц8 

Където: 

Ц- общ брой точки, който се формира от сбора на всички компоненти със 

съответните техни тежести.  

Ц1 – Предлагана от участника цена за снегопочистване на километър обработен пътен 

участък в лева при височина на снежната покривка до 25 см.; 

Ц2 - Предлагана от участника цена за снегопочистване на машиносмяна в лева на час 

при височина на снежната покривка над 25 см. за машини под 100 к.с.; 

Ц3 - Предлагана от участника цена за снегопочистване на машиносмяна в лева на час 

при височина на снежната покривка над 25 см. за машини над 100 к.с.; 

Ц4 - Предлагана от участника цена за смес за опесъчаване за обезопасяване против 

хлъзгане и обледяване на м3/кубичен метър/ в лева без вкл. ДДС при -12 градуса и              

по-ниска температура и при съотношение на сместта: 1 част натриев хлорид : 1 част 

пясък.; 

Ц5 - Предлагана от участника цена за смес за опесъчаване за обезопасяване против 

хлъзгане и обледяване на м3/кубичен метър/ в лева без вкл. ДДС при температура от -8 

до -12 градуса и при съотношение на сместа: 1 част натриев хлорид : 2 части пясък.; 

Ц6 - Предлагана от участника цена за смес за опесъчаване за обезопасяване против 

хлъзгане и обледяване на м3/кубичен метър/ в лева без вкл. ДДС при температура до -8 

градуса и по-висока температура и при съотношение на сместа: 1 част натриев хлорид : 

3 части пясък.; 

Ц7 – Предлагана от участника цена на километър в лева без вкл. ДДС за машинна 

превантивна обработка на пътните банкети, подготовка на зоната около пътното 

платно, за зимни условия, с включени разходи за консумативи.; 

Ц8 – Предлагана от участника цена на квадратен метър в лева без вкл. ДДС за ръчна 

превантивна обработка на пътните банкети, подготовка на зоната около пътното 

платно, изсичане на храсти и млада гора с дебелина на дърветата до 10 см., 

отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до 

образуване на снегонавявания и възпрепятстват движението, за зимни условия, с 

включени разходи за консумативи. 

 

 Комисията пристъпи към оценка на предложението на участник ДЗЗД „Зимно 

поддържане – Трявна“, като получи следните резултати: 

Ц = 25%Ц1 + 15%Ц2 + 20%Ц3 + 5%Ц4 + 5%Ц5 + 15%Ц6 + 6%Ц7 + 9%Ц8 = 

= 0,25х3,30+0,15х46,12+0,20х52,70+0,05х87,76+0,05х72,66+0,15х65,10+0,06х30,54+0,09х0,51= 

= 0,83+6,92+10,54+4,39+3,63+9,76+1,83+0,05 = 37,95 т. 
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 На база получените резултати, комисията  

 

РЕШИ: 

 

Класира на 1-во място ДЗЗД „Зимно поддържане – Трявна“ – гр. Трявна, с 

получени 37,95 точки. 

 

Комисията приключи своята работа на 13.10.2016 г. в 12:00 часа като състави 

настоящия протокол в 1 (един) екземпляр. 

 

Комисия: 

Председател:  

адв. Галин Ненов ………………../п/ 

Членове:       

Бранимира Терзийска ………………../п/ 

инж. Румяна Цанева ………………../п/ 

Вероника Димиева ………………../п/ 

Михаил Минчев ………………../п/ 

 

Вярно с оригинала, подписан на хартия! 


