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П Р О Т О К О Л 

№1 

 

 От дейността на комисията, назначена със Заповед № 1009/29.09.2015г. на 

Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и 

снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015 - 

2017г. ”, открита с Решение №867 от 04.09.2015 г.  на Кмета на Община Кърджали. 

На 29.09.2015г., в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали,  се проведе 

първо открито заседание на комисия, назначена със Заповед № 1009/29.09.2015г. на Кмета на 

Община Кърджали, в състав: 

Председател: Орхан Кадиров – началник отдел „Транспорт, рекламна дейност и 

общинска контрола” на Община Кърджали 

Членове: 

1. Галина Делчева – ст. юрисконсулт отдел „Правен” на Община Кърджали; 

2. Валентин Иванов – гл. счетоводител на Община Кърджали; 

3. Сали Мустафа – гл. специалист в отдел „Транспорт, рекламна дейност и 

общинска контрола” на Община Кърджали; 

4. Антоанета Овчарова – мл.експерт  сектор „Обществени поръчки" на Община 

Кърджали. 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и 

правилата за работа на комисията. 

След получаване на регистъра с постъпилите предложения и самите предложения на 

участниците в обществената поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на 

четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015 - 2017г. ”, открита с 

Решение №867 от 04.09.2015 г.  на Кмета на Община Кърджали, председателят на комисията 

прочете заповедта и оповести имената на участниците. 

Постъпили са  13 /тринадесет/ предложения за изпълнение на поръчката от следните 

участници: 

 Мехтехсервиз – Звиница АД с вх. № 53-00-1204/28.09.2015г. на Община Кърджали; 

 ПСФ Мостинженеринг АД с вх. № 53-00-1205/28.09.2015г. на Община Кърджали; 

 Р-Р-Инвест 1 ООД с вх. № 53-00-1207/28.09.2015г. на Община Кърджали; 

 Меаца ЕООД с вх. № 53-00-1210/28.09.2015г. на Община Кърджали; 

 ЕТ Айдън 69 с вх. № 53-00-1211/28.09.2015г. на Община Кърджали; 

 ЕТ Харман с вх. № 53-00-1212/28.09.2015г. на Община Кърджали; 

 „Пътстройинженеринг” АД с вх. № 53-00-1214/28.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 Оммерт – Тефик ЕООД с вх. № 53-00-1215/28.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 ЕТ Неджо 79 – Неджат Якуб с вх. № 53-00-1216/28.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 Туинс – Хит 2015 с вх. № 53-00-1217/28.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 Караман ООД с вх. № 53-00-1218/28.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 Саварона ЕООД с вх. № 53-00-1219/28.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 ДЗЗД Ес Джи Ес с вх. № 53-00-1220/28.09.2015 г. на Община Кърджали; 

 



 2 

При приемане на офертите, същите са регистрирани във Входящия регистър, върху 

пликовете са отбелязани входящият номер, датата и часът на получаването им. 

След като комисията се запозна със списъка на участниците, всеки от членовете на 

комисията, подписа и представи на председателя декларация за съответствие на 

обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.1-4 и ал.2 от Закона за обществените поръчки. 

На публичното отваряне на офертите присъстваха: 

Гюнай Юнуз – управител на ДЗЗД Ес Джи Ес 

Сунай Селим – съдружник в ДЗЗД Ес Джи Ес 

Геновева Колева – упълномощен представител на Караман ООД 

Нурай Юсуфов - упълномощен представител на ПСФ Мостинженеринг АД 

Мюмюн Рамадан Яшар – упълномощен представител на Меаца ЕООД 

Айдън Мустафа – управител на ЕТ Айдън 69 

Светла Маринова – управител Оммерт – Тефик ЕООД 

 

Публичното заседание протече в следния ред: проверка на представените предложения 

по реда на тяхното постъпване относно спазване изискванията на възложителя и изискванията 

на ЗОП за запечатване, адресиране и представяне на същите; отваряне на законосъобразно 

оформените и представени предложения и проверка за наличието на пликове №1,2 и 3 с 

оформление и брой съгласно изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя; 

подписване на пликовете с предлаганата цена, отваряне и подписване на техническите 

предложения, отваряне на плик 1 и проверка за съответствието и пълнотата на представените 

документи в плик №1 с представеният списък на документите. 

 

При извършване на гореописаното, комисията констатира: 

 Участникът Мехтехсервиз – Звиница АД е представил предложение за Обособена 

позиция № 1. Представеното предложение за участие в процедурата от  Мехтехсервиз – 

Звиница АД е представено в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима 

от членовете подписаха Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с 

надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на 

комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. 

Комисията отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в 

него, провери ги за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че 

има съответствие между описаните в списъка и представени от участника документи и 

информация в плик № 1. Подробна проверка относно съдържанието на представените 

документи и информация, съответствието им с изискванията на възложителя относно с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съответствието на участника с 

минималните изисквания ще бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът „ПСФ Мостинженеринг”АД е представил предложение за Обособени 

позиции №3, №4, №5, №7, №8. Представеното предложение за участие в процедурата от  

„ПСФ Мостинженеринг”АД е представено в съответствие с изискванията на ЗОП и 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в 

процедурата. Трима от членовете подписаха Плик № 3 на Участника. Плик № 3 за 

Обособени позиции №4 и №5 беше подписан от Геновева Колева – упълномощен 

представител на Караман ООД,а Плик № 3 за Обособена позиция №7 от Гюнай Юнуз – 
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управител на ДЗЗД Ес Джи Ес. След това комисията отвори Плик № 2 с надпис 

"Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на 

комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. 

Документите в Плик № 2 за Обособени позиции №4 и №5 бяха подписани от Геновева 

Колева – упълномощен представител на Караман ООД,а документите в Плик № 2 за 

Обособена позиция №7 от Гюнай Юнуз – управител на ДЗЗД Ес Джи Ес. Комисията 

отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в него, провери 

ги за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има 

съответствие между описаните в списъка и представени от участника документи и 

информация в плик № 1. Подробна проверка относно съдържанието на представените 

документи и информация, съответствието им с изискванията на възложителя относно с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съответствието на участника с 

минималните изисквания ще бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът Р-Р-Инвест 1 ООД е представил предложение за Обособена позиция № 12. 

Представеното предложение за участие в процедурата от Р-Р-Инвест 1 ООД е представено 

в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в 

обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от членовете подписаха 

Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с надпис "Предложение за 

изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на комисията подписаха 

всички документи и информацията, съдържащи се в него. Комисията отвори Плик №1, 

оповести документите и информацията, съдържащи се в него, провери ги за съответствие 

със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие между 

описаните в списъка и представени от участника документи и информация в плик № 1. 

Подробна проверка относно съдържанието на представените документи и информация, 

съответствието им с изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, и съответствието на участника с минималните изисквания ще 

бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът Меаца ЕООД е представил предложение за Обособена позиция № 11. 

Представеното предложение за участие в процедурата от  Меаца ЕООД е представено в 

съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в 

обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от членовете подписаха 

Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с надпис "Предложение за 

изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на комисията подписаха 

всички документи и информацията, съдържащи се в него. Комисията отвори Плик №1, 

оповести документите и информацията, съдържащи се в него, провери ги за съответствие 

със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие между 

описаните в списъка и представени от участника документи и информация в плик № 1. 

Подробна проверка относно съдържанието на представените документи и информация, 

съответствието им с изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, и съответствието на участника с минималните изисквания ще 

бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът ЕТ Айдън 69 е представил предложение за Обособена позиция № 1. 

Представеното предложение за участие в процедурата от  ЕТ Айдън 69   е представено в 

съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в 

обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от членовете подписаха 
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Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с надпис "Предложение за 

изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на комисията подписаха 

всички документи и информацията, съдържащи се в него. Комисията отвори Плик №1, 

оповести документите и информацията, съдържащи се в него, провери ги за съответствие 

със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие между 

описаните в списъка и представени от участника документи и информация в плик № 1. 

Подробна проверка относно съдържанието на представените документи и информация, 

съответствието им с изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, и съответствието на участника с минималните изисквания ще 

бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът ЕТ Харман е представил предложение за Обособена позиция № 8. 

Представеното предложение за участие в процедурата от  ЕТ Харман е представено в 

съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в 

обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от членовете подписаха 

Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с надпис "Предложение за 

изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на комисията подписаха 

всички документи и информацията, съдържащи се в него. Комисията отвори Плик №1, 

оповести документите и информацията, съдържащи се в него, провери ги за съответствие 

със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие между 

описаните в списъка и представени от участника документи и информация в плик № 1. 

Подробна проверка относно съдържанието на представените документи и информация, 

съответствието им с изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, и съответствието на участника с минималните изисквания ще 

бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът Пътстройинженеринг АД е представил предложение за Обособени позиции 

№ 11, №12. Представеното предложение за участие в процедурата от 

Пътстройинженеринг АД е представено в съответствие с изискванията на ЗОП и 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в 

процедурата. Трима от членовете подписаха Плик № 3 на Участника. След това 

комисията отвори Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на 

Участника и трима от членовете на комисията подписаха всички документи и 

информацията, съдържащи се в него. Комисията отвори Плик №1, оповести документите 

и информацията, съдържащи се в него, провери ги за съответствие със списъка по чл. 56, 

ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие между описаните в списъка и 

представени от участника документи и информация в плик № 1. Подробна проверка 

относно съдържанието на представените документи и информация, съответствието им с 

изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

и съответствието на участника с минималните изисквания ще бъде извършена от 

комисията на закрито заседание. 

 Участникът Оммерт – Тефик ЕООД е представил предложение за Обособена позиция № 

10. Представеното предложение за участие в процедурата от  Оммерт – Тефик ЕООД е 

представено в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, 

посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от членовете 

подписаха Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с надпис 

"Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на 
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комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. 

Комисията отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в 

него, провери ги за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че 

има съответствие между описаните в списъка и представени от участника документи и 

информация в плик № 1. Подробна проверка относно съдържанието на представените 

документи и информация, съответствието им с изискванията на възложителя относно с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съответствието на участника с 

минималните изисквания ще бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът ЕТ Неджо 79 – Неджат Якуб е представил предложение за Обособена 

позиция № 9. Представеното предложение за участие в процедурата от  ЕТ Неджо 79 – 

Неджат Якуб е представено в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима 

от членовете подписаха Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с 

надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на 

комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. 

Комисията отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в 

него, провери ги за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че 

има съответствие между описаните в списъка и представени от участника документи и 

информация в плик № 1. Подробна проверка относно съдържанието на представените 

документи и информация, съответствието им с изискванията на възложителя относно с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съответствието на участника с 

минималните изисквания ще бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът Туинс – Хит 2015 е представил предложение за Обособена позиция № 7. 

Представеното предложение за участие в процедурата от  Туинс – Хит 2015 е представено 

в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в 

обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от членовете подписаха 

Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с надпис "Предложение за 

изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на комисията подписаха 

всички документи и информацията, съдържащи се в него. Документите в Плик № 2 бяха 

подписани от Гюнай Юнуз – управител на ДЗЗД Ес Джи Ес. Комисията отвори Плик №1, 

оповести документите и информацията, съдържащи се в него, провери ги за съответствие 

със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие между 

описаните в списъка и представени от участника документи и информация в плик № 1. 

Подробна проверка относно съдържанието на представените документи и информация, 

съответствието им с изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, и съответствието на участника с минималните изисквания ще 

бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът Караман ООД е представил предложение за Обособена позиция №4, 

Обособена позиция № 5 и Обособена позиция № 13. Представеното предложение за 

участие в процедурата от  Караман ООД е представено в съответствие с изискванията на 

ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за 

участие в процедурата. Трима от членовете подписаха Плик № 3 на Участника. Плик № 3 

за Обособена позиция №4 и Обособена позиция № 5 беше подписан от беше подписан от 

Нурай Юсуфов – упълномощен представител на ПСФ Мостинженеринг АД. След това 

комисията отвори Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на 
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Участника и трима от членовете на комисията подписаха всички документи и 

информацията, съдържащи се в него. Документите в Плик № 2 за Обособена позиция №4 

и Обособена позиция № 5 бяха подписани от Нурай Юсуфов – упълномощен 

представител на ПСФ Мостинженеринг АД. Комисията отвори Плик №1, оповести 

документите и информацията, съдържащи се в него, провери ги за съответствие със 

списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие между описаните 

в списъка и представени от участника документи и информация в плик № 1. Подробна 

проверка относно съдържанието на представените документи и информация, 

съответствието им с изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, и съответствието на участника с минималните изисквания ще 

бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът Саварона ЕООД е представил предложение за Обособена позиция № 3. 

Представеното предложение за участие в процедурата от  Саварона ЕООД е представено в 

съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в 

обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от членовете подписаха 

Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с надпис "Предложение за 

изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на комисията подписаха 

всички документи и информацията, съдържащи се в него. Комисията отвори Плик №1, 

оповести документите и информацията, съдържащи се в него, провери ги за съответствие 

със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие между 

описаните в списъка и представени от участника документи и информация в плик № 1. 

Подробна проверка относно съдържанието на представените документи и информация, 

съответствието им с изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, и съответствието на участника с минималните изисквания ще 

бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът ДЗЗД Ес Джи Ес е представил предложение за Обособена позиция № 6 и 

Обособена позиция № 7. Представеното предложение за участие в процедурата от  ДЗЗД 

Ес Джи Ес е представено в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима 

от членовете подписаха Плик № 3 на Участника. Плик № 3 за Обособена позиция №  7 

беше подписан от Нурай Юсуфов – упълномощен представител на ПСФ Мостинженеринг 

АД. След това комисията отвори Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на 

поръчката" на Участника и трима от членовете на комисията подписаха всички документи 

и информацията, съдържащи се в него. Документите в Плик № 2 за Обособена позиция №  

7 бяха подписани от Нурай Юсуфов – упълномощен представител на ПСФ 

Мостинженеринг АД. Комисията отвори Плик №1, оповести документите и 

информацията, съдържащи се в него, провери ги за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 

1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие между описаните в списъка и 

представени от участника документи и информация в плик № 1. Подробна проверка 

относно съдържанието на представените документи и информация, съответствието им с 

изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

и съответствието на участника с минималните изисквания ще бъде извършена от 

комисията на закрито заседание. 

След извършване на гореописаното, приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 
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Комисията продължи своята работа в закрито заседание.  

Съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП ,когато документи и информация, съдържащи се в плик 1 , са 

еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се 

поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер. В настоящата обществена 

поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната 

общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015 - 2017г. ” документите и информацията, 

съдържащи се в плик №1 , са еднакви за всички обособени позиции. 

Комисията разгледа по същество представените документи и информация в Плик № 1 на 

участниците, при което извърши проверка за съответствието им с посочените в обявлението 

минимални изисквания, поставени от Възложителя. 

По отношение на форма и съдържание на представените от Мехтехсервиз – Звиница АД 

документи Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и изисквания на ЗОП. 

По отношение на форма и съдържание на представените от ПСФ Мостинженеринг АД 

документи Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и изисквания на ЗОП. 

По отношение на форма и съдържание на представените от Р-Р-Инвест 1 ООД документи 

Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от Възложителя условия 

и изисквания на ЗОП.  

По отношение на форма и съдържание на представените от Меаца ЕООД документи 

Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от Възложителя условия 

и изисквания на ЗОП. 

По отношение на форма и съдържание на представените от ЕТ Айдън 69  документи 

Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от Възложителя условия 

и изисквания на ЗОП.  

По отношение на форма и съдържание на представените от ЕТ Харман  документи 

Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от Възложителя условия 

и изисквания на ЗОП. 

По отношение на форма и съдържание на представените от „Пътстройинженеринг” АД 

документи Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и изисквания на ЗОП. 

По отношение на форма и съдържание на представените от Оммерт – Тефик ЕООД 

документи Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и изисквания на ЗОП. 

По отношение на форма и съдържание на представените от ЕТ Неджо 79 – Неджат Якуб 

документи Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и изисквания на ЗОП. 

По отношение на форма и съдържание на представените от Туинс – Хит 2015 документи 

Комисията констатира несъответствие с предварително обявените от Възложителя условия и 

изисквания на ЗОП, както следва: 

1. Списъка на документите в офертата не е подписан от участника 

2. Справката - декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за разполагаемата механизация 

(машина /камион, трактор, багер или др./ притежаваща необходимия инвентар за 

извършване на услугата по снегопочистване), собствена или наета, предвидена или 
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налична, за изпълнение на договора (Образец № 9) е представена от „Туинс тех” 

ЕООД член на Обединението Туинс – Хит 2015. 

Участникът следва да представи: 

1. Списък на документите в офертата, подписан от участника. 

2. Справката - декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за разполагаемата 

механизация (машина /камион, трактор, багер или др./ притежаваща 

необходимия инвентар за извършване на услугата по снегопочистване), собствена 

или наета, предвидена или налична, за изпълнение на договора (Образец № 9) 

представена от Обединението Туинс – Хит 2015. 

 

По отношение на форма и съдържание на представените от Караман ООД документи 

Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от Възложителя условия 

и изисквания на ЗОП. 

По отношение на форма и съдържание на представените от Саварона ЕООД документи 

Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от Възложителя условия 

и изисквания на ЗОП. 

По отношение на форма и съдържание на представените от ДЗЗД Ес Джи Ес документи 

Комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от Възложителя условия 

и изисквания на ЗОП. 

 

След извършване на гореописаното, комисията, на основание чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП 

взе решение да изпрати протокола с констатациите на участниците  в обществена поръчка с 

предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна 

мрежа, оперативен сезон 2015 - 2017г. ”, открита с Решение №867 от 04.09.2015 г.  на Кмета 

на Община Кърджали, като определя срок за представяне на липсващите документи от 5 

работни дни, считано от датата на получаване на протокола от участниците. 

Съгласно чл.68, ал.9 от Закона за обществените поръчки Участникът може в съответствие 

с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи 

или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя 

критерии за подбор 

Неотстраняване на несъответствията с критериите за подбор и/ или другите изисквания на 

Възложителя ще има за своя последица отстраняване на Участника. 

Участниците представят допълнителните документи и информация съгласно настоящия 

протокол по реда на приемане на офертите в деловодството на Община Кърджали, бул. 

"България" № 41, гр. Кърджали 6600, всеки работен ден в работното време от 08:30 до 17:00 

часа. Информацията се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху същият се изписват 

"Допълнителни документи и информация към оферта за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на 

четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015 - 2017г. ”, открита с 

Решение №867 от 04.09.2015 г.  на Кмета на Община Кърджали, наименованието на 

Участника, адрес за кореспонденция на Участника, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес. 
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Документи и информация, постъпили в деловодството на Община Кърджали след изтичане на 

определения срок, няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с 

препоръчано писмо или по куриер, Участникът следва да се съобрази с последната дата за 

постъпване на допълнителните документи и информация. Когато последният ден от срока е 

неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден. Настоящият протокол бе 

изготвен и подписан от комисията на 12.10.2015г. 

 

КОМИСИЯ:  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………. 

Председател: .........../П/..................     Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД    / 

инж. Хасн А    / Орхан Кадиров /            на Община Кърджали / 

 

   …………………2012 г.       

Членове: 

 

1............../П/.....................      2............/П/........................ 

    / Галина Делчева /            /Валентин Иванов/ 

Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД                  Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

3.............../П/....................      4................/П/.................. 
  / Сали Мустафа /                 / Антоанета Овчарова / 

Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД   Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 


