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ДО 

МИНКА КАПИТАНОВА 

Кмет на община Гърмен 

 

 

Утвърдил: 

МИНКА КАПИТАНОВА: __________________ 

Кмет на община Гърмен 

 

Дата на утвърждаване: 03.01.2018г. 

Д О К Л А Д 

ПО  ЧЛ. 60,  АЛ. 1  ОТ  ППЗОП  ВЪВ  ВРЪЗКА  С  ЧЛ. 106,  АЛ. 1  ОТ  ЗОП 

Настоящият доклад по чл. 60, ал. 1 от  ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 106, ал. 1 от  

ЗОП се съставя по повод приключване работата на комисията за разглеждане, оценка и 

класиране на постъпилите оферти за участие в процедура открита чрез публично състезание с 

предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на 

територията на община Гърмен, включващо почистване от лед и сняг, третиране против 

заледяване на пътните настилки и съоръженията” и Протокол № 1 от 29.12.2017 г. и 

Протокол № 2 от 03.01. 2017 г., утвърдени от Възложителя. 

I. Състав на комисията: 

Председател:  

Селвие Пендева – длъжност: юрисконсулт в ОбА Гърмен 

Членове: 

/1/ Амиде Гавазова – длъжност: финансов контрольор в ОбА Гърмен 

/2/ Петър Тигалонов  – длъжност: Вр.И.Д Началник отдел „ПЕС и ТСУ“ в ОбА Гърмен 

В хода на работа на комисията не са настъпили промени в състава ѝ. 

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията. 

Заповед № 478/29.12.2017 г.  година на Кмета на община Гърмен. 

 

III. Кратко описание на работния процес. 

След изтичането на срока за получаване на оферти Възложителят е назначил комисия по 

реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която е определил: 

- Поименния състав и лицето, определено за председател; 

- Срокове за извършване на работата; 

- Място за съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 

приключване на работата на комисията. 

Работата на комисията премина при стриктно спазване на произтичащите от Договора за 

функциониране на Европейския съюз принципи на равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и 
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в съответствие с разпоредбите  на чл. 51 – 59 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и чл. 103 и чл. 104, ал. 1 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

Всеки от членовете на комисията подписа декларация, в която декларира, че: 

1. Няма материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен 

кандидат  или участник. 

2. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

3. Не е „свързано лице” по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки с кандидат или участник в процедурата, или с посочените от 

него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи. 

4. Задължават се да пазят в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със 

своята работа в комисията. 

5. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомят незабавно 

възложителя.  
 

IV. Участници в процедурата. 

 

 Име на фирмата Входящ № Адрес 

1. „КИЧУКОВ - БОМБА”  ЕООД 94-00-8058/28.12.2017 г. 

14:00 

С. Рибново, ул. 

„Двадесет и четвърта“ 

№ 5, общ. Гърмен 

 

V. Действия на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 

всяка от офертите. 

В изпълнение на Заповед № 478/29.12.2017 г.  година на Кмета на община Гърмен, на 

29.12.2017 година от 09:00 часа в заседателна зала, се събра комисия в състав: 

Председател:  

Селвие Пендева – длъжност: юрисконсулт в ОбА Гърмен 

Членове: 

/1/ Амиде Гавазова – длъжност: финансов контрольор в ОбА Гърмен 

/2/ Петър Тигалонов  – длъжност: Вр.И.Д Началник отдел „ПЕС и ТСУ“ в ОбА Гърмен 

за да отвори постъпилите в определения срок (до 17:00 часа на 28.12.2017 година) 

оферти на участниците в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Зимно поддържане и 

снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на територията на община 

Гърмен, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните 

настилки и съоръженията”.  

В началото на заседанието Председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, неразделна част от преписката към процедурата. 

На комисията бяха представени постъпилите оферти, придружени от регистър на 

постъпилите оферти, подписан от служител на Деловодството. 
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Комисията констатира, че 1 (една) фирма е представила в обявения срок оферта в 

запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с входящ номера, както следва: 

 Входящ № Име на фирмата Дата Час 

1. 94-00-8058 „КИЧУКОВ - БОМБА”  

ЕООД 

28.12.2017 14:00 

 

На откритата част от заседанието на комисията не присъстваха представител на 

участника. 

За подадената оферта, комисията констатира, че е в запечатан и непрозрачен плик, с 

ненарушена цялост, съобразно изискванията на Възложителя – община Гърмен. 

След подготвителните действия, Комисията пристъпи към отваряне на офертата на 

участника по реда на нейното входиране в деловодството на община Гърмен: 

 

УЧАСТНИК № 1  „КИЧУКОВ - БОМБА”  ЕООД 

В залата не присъства представител на кандидата.  

Офертата на участник № 1, е поставена в общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена 

цялост. След отварянето на плика комисията констатира наличието на отделен запечатан, 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ . 

След извършване на действията по чл. 54, ал. 1 – 5 от ППЗОП, приключи публичната 

част от заседанието на комисията, след което започна обстоен преглед на „Заявленията за 

участие” на подадените оферти по реда на тяхното постъпване. 

Проверка на съответствието на документите и информацията, съдържащи се в 

„Заявленията за участие” с предварително обявените от Възложителя условия. 

1.  Бяха разгледани документите от оферта на УЧАСТНИК № 1 „КИЧУКОВ - 

БОМБА”  ЕООД. 

Комисията не установи липси на документи и/или несъответствие с критериите за 

подбор, и/или друга нередовност, включително фактически грешки. 

Комисията установи, че едното от превозните средства е със изтекъл технически 

преглед, но участникът е предоставил декларация с която гарантира, че в най – кратки срокове 

ще представи актуално удостоверение за технически преглед. Като взе предвид изложеното в 

декларацията комисията единодушно реши да допусне офертата до по нататъшно разглеждане, 

като, реши че същото ще бъде потърсено от участника на етап сключване на договор, ако бъде 

избран за изпълнител. 

 

Предвид изложеното, комисията 

Р Е Ш И : 

Допуска до по-нататъшно участие УЧАСТНИК № 1 „КИЧУКОВ - БОМБА” ЕООД. 
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Комисията премина към оценяване на техническото предложение по следния показател 

„Организация на персонала”  – оценката на техническото предложение ще се осъществява 

въз основа на следните преимущества: 

1. описание на практическото организиране на работния процес  
2. описание на разпределението на отговорностите и задачите между работниците в 

екипа на участника. 
След като разгледа подробно техническите предложения на участника „КИЧУКОВ - 

БОМБА” ЕООД, комисията прилага следните оценки: 

 

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА Оценка на „КИЧУКОВ - БОМБА” ЕООД 

1. Описание на практическото 

организиране на работния процес. 

Участникът е описал практическото 

организиране на работния процес, но 

описанието е непълно, също така липсва 

подробна организация за отделните видове 

етапи. 

25 точки. 

 

2. Описание на разпределението на 

отговорностите и задачите между 

работниците в екипа на участника. 

Участникът е описал разпределението на 

отговорностите и задачите между работниците 

в екипа, но липсва подробно разпределение на 

уличната мрежа между работниците.     

  

25 точки. 

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 50 ТОЧКИ 

 

След разглеждане и оценка на техническото предложение Комисията класира 

УЧАСТНИК № 1 по следния начин: 

УЧАСТНИК № 1 „КИЧУКОВ - БОМБА” – 50 точки 

Предвид направените в настоящия протокол констатации Комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 

Допуска до етап разглеждане на ценовото предложение участие УЧАСТНИК № 1 

„КИЧУКОВ - БОМБА” ЕООД. 

 

В изпълнение на Заповед № 478/29.12.2017 г.  година на Кмета на община Гърмен, на 

03.01.2017 година от 09:00 часа в съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП в заседателна зала, се 

събра комисия в състав: 

Председател:  

Селвие Пендева – длъжност: юрисконсулт в ОбА Гърмен 

Членове: 
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/1/ Амиде Гавазова – длъжност: финансов контрольор в ОбА Гърмен 

/2/ Петър Тигалонов  – длъжност: Вр.И.Д Началник отдел „ПЕС и ТСУ“ в ОбА Гърмен 

за да отвори ценовите предложения на участниците в процедура за избор на изпълнител с 

предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на 

територията на община Гърмен, включващо почистване от лед и сняг, третиране против 

заледяване на пътните настилки и съоръженията”.  

На откритата част от заседанието на комисията не присъстваха представители на 

участниците. 

Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Председателят на комисията съобщи предложените от участниците цени. 

УЧАСТНИК № 1  „КИЧУКОВ - БОМБА”  ЕООД 

В залата не присъства представител на кандидата. 

Плик „Предлагани ценови параметри на участника съдържа: 

1. Ценово предложение – Образец № 10 – подписано и подпечатано. 

Участникът за изпълнение обществената поръчка с предмет „Зимно поддържане и 

снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на територията на община 

Гърмен, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните 

настилки и съоръженията”, предлага обща цена в размер на: 

І. Цена за 1 (един) изминат километър снегопочистване и в двете посоки на 

маршрута: 

1. 9,00 (девет лева) лв. Без ДДС 

ІI. Цена за 1 (един) километър опесъчаване в едната посока на маршрута: 

1. 10,50 (десет лева и петдесет стотинки) лв. Без ДДС 

ІІI. Цена за доставка на 1 (един) кубичен метър пясък на депо за опесъчаване: 

1. 13,00 (тринадесет лева) лв. Без ДДС 

След оповестяването на ценовите оферти на участниците, приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

Комисията премина към оценяване на ценовото предложение съгласно следната формула: 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) – ЦП = ЦП1+ЦП2+ЦП3 като 

ЦП1 представлява предложената от участник цена за един изминат километър 

снегопочистване и в двете посоки на маршрута. 

ЦП2 представлява предложената от участник цена за един километър опесъчаване в 

едната посока на маршрута. 

ЦП3 представлява предложената от участник цена за доставка на един кубичен метър 

пясък на депо за опесъчаване. 

(ЦП) – ЦП = ЦП1+ЦП2+ЦП3=  9,00 + 10,50 + 13,00 = 32,50 лева 
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ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 където: 

ЦПмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

Цучастник – предложена цена от съответния участник. 

ЦП = 32,50/32,50 х 100 = 100 точки 

Комисията премина към изчисляване на комплексната оценка на участника по следната 

формула: 

КО = 0,6 х ОП  + 0,4 х ЦП, където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ОП е оценката по показателя „Организация на персонала” на участника.   

0,6 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка. 

ЦП е оценката по показателя „Предложена цена” на участника.   

0,4  % е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

КО = 0,6 х 50 + 0,4 х 100 = 30 + 40 = 70 точки 

  

VI. Класиране на участниците. 

Комисията предлага на Възложителя  следното класиране: 

НА ПЪРВО МЯСТО – „КИЧУКОВ - БОМБА”  ЕООД с 70 точки 

 

 

VII. Предложение за отстраняване на участниците. 

В хода на работа на комисията не са констатирани обстоятелства, които да доведат до 

предложение за отстраняване на участник. 

 

 

 

VIII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки участник. 

По отношение на участник „КИЧУКОВ - БОМБА”  ЕООД комисията установи, че 

участникът е доказал съответствието си с всички изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор, обявени от Възложителя. 

 

 

IX. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място 

участник. 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за „Зимно поддържане и 

снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на територията на община 

Гърмен, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните 

настилки и съоръженията” с „КИЧУКОВ - БОМБА”  ЕООД с оферта 94-00-8058/28.12.2017 

г. 
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На основание чл. 60, ал. 2 от ППЗОП към настоящия доклад се прилагат всички 

документи, в хода на работа на комисията – Протокол № 1 от 29.12.2017 г. и Протокол № 2 от 

03.01.2017г., утвърдени от Възложителя. 

Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на 03.01.2017 г. 

съгласно чл. 60, ал. 3 от ППЗОП. 

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП настоящия доклад се представи на Възложителя за 

утвърждаване. 

 

 

Комисия:            
Председател:  …………………………     /Име: Селвие Пендева /                   

 

Членове:         ………………………… / Име: Амиде Гавазова / 

 

                          ...................................... / Име: Петър Тигалонов / 
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