
П Р О Т О К О Л 

№2 

 

 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 20.10.2015г., в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе закрито 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. 

Комисията констатира, че в определения в Протокол № 1 срок са представени 

допълнителни документи от следните участници, от които такива са изискани: 

 Туинс – Хит 2015  с вх. № 53-00-1297/15.10.2015 г. на Община Кърджали; 

 

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените допълнителни 

документи и повторна проверка на документите в Плик № 1 на участниците. В хода на 

работата на комисията бе установено следното: 

  Туинс – Хит 2015 

Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в 

указания в Протокол № 1 срок и по указания начин. 

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и 

Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на 

нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи 

за подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно 

съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя. 

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа 

на разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на 

настоящата поръчка. 

 

 



В заключение на изложеното Комисията обобщи своето единодушно решение: 

Допуска до етапа на разглеждане на документите в плик № 2 на участниците в 

процедурата за възлагане на настоящата поръчка следните участници: 

 Мехтехсервиз – Звиница АД  

 ПСФ Мостинженеринг АД  

 Р-Р-Инвест 1 ООД  

 Меаца ЕООД  

 ЕТ Айдън 69  

 ЕТ Харман  

 „Пътстройинженеринг” АД  

 Оммерт – Тефик ЕООД  

 ЕТ Неджо 79 – Неджат Якуб  

 Туинс – Хит 2015  

 Караман ООД  

 Саварона ЕООД  

 ДЗЗД Ес Джи Ес  

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП комисията разгледа 

предложенията в пликове № 2 на участниците, допуснати до този етап на процедурата, за 

установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и оцени офертите по 

всички други показатели, различни от цената.  

 

Комисията констатира, че предтавеното Техническо предложение /образец1/ от 

участника „Туинс Хит – 2015” не е подписано. Съгласно раздел I.3 Изисквания по 

отношение на Офертата т.1.Общи изисквания от Документацията за участие в обществена 

поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната 

общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015 - 2017г. ”, одобрена с Решение №867 от 

04.09.2015 г.  на Кмета на Община Кърджали „офертата трябва да бъде подписана от 

представляващия Участника съгласно търговската му регистрация, или от надлежно 

упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно. В случаите, когато 

Офертата (или документ/и от нея) е подписана от изрично упълномощено лице, което не 

е представляващ Участника съгласно търговската му регистрация, нотариално 

завереното пълномощно на лицето, подписващо Офертата (или документ/и от нея) 

следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и 

изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише Офертата и да 

представлява Участника в настоящата процедура за възлагане на обществената 

поръчка. Всички документи, които участникът представя с Офертата, следва да бъдат 

във вида, определен в настоящата Документация за участие.” 

В образец 1 Възложителя изрично е  посочил как следва да бъде попълнено 

Техническото предложение, а именно: 

Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 



Име и фамилия __________________________ 

  

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 Видно от установената фактическа обстановка, описана по-горе в протокола, 

техническото предложение на участника не е подписано от неговия представител, поради 

което Комисията намира, че в конкретния случай не е налице надлежно направено от 

страна на участника писмено волеизявление за съгласие с предвидените в образеца 

условия и спазване на посочените изисквания в документацията за участие. На практика 

липсата на подпис върху техническото предложение означава липса на потвърждение и 

законово удостоверяване на посочените в същото данни и възможности на участника, от 

което може да се направи обоснован извод за липса на гаранция, че посочените от 

участника в предложението срок за отзоваване ,отговаря на действителните възможности 

на същия.  

Предвид изложеното по-горе в настоящия протокол, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 

от Закона за обществените поръчки предлага за отстраняване от процедурата за възлагане 

на настоящата поръчка участникът „Туинс Хит – 2015”. 

 

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на оферта офертите на 

Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са 

допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), се оценяват с 

Комплексна оценка КО. 

Комплексна оценка КО има максимална стойност 100 (сто) точки. 

Комплексна оценка КОi на всеки Участникi се формира от два показателя: 

 Техническа оценка ТО с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 20%, 

представляваща оценка на Техническото предложение на Участниците; 

 Финансова оценка ФО с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 80%, 

представляваща оценка на Финансовото предложение на Участниците. 

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно. 

Офертите се оценяват в следната последователност: 

1. Определяне на Техническа оценка ТОi на Офертатаi; 

2. Определяне на Финансова оценка ФОi на Офертатаi; 

3. Определяне на Комплексна оценка КОi на Офертатаi. 

Методика за определяне на Техническа оценка ТОi на Офертаi на Участникi 

Техническата оценка ТОi на всяка Офертаi, подлежаща на оценка по този показател, се изчислява по 

формулата: 

Най-нисък предложен срок за отзоваване 

ТОi  = -------------------------------------------- х 100 

 Срокi, предложена от Участникаi 

Методика за определяне на Финансова оценка ФОi на Офертаi на Участникi 

 Финансовата оценка ФОi на всяка Офертаi, подлежаща на оценка по този показател, се изчислява 

по формулата: 

 Най-ниска предложена цена за мото/час 

ФОi = -------------------------------------------- х 100 

 Ценаi за мото/час, предложена от Участникаi 

Финансовата оценка ФОi на всяка Офертаi се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и класиране 

на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се 



получат при прилагане на формулата за изчисляване на Финансовата оценка ФО, се закръглят към втория 

знак след десетичната запетая. 

Методика за определяне на Комплексна оценка КОi на Офертаi на Участникi 

Комплексната оценка КОi на всяка Офертаi, подлежаща на комплексна оценка съгласно разпоредбите на 

ЗОП и изискванията и указанията на Възложителя, се изчислява по формулата: 

КОi = ТОi х 20% + ФОi х 80%, 

където: 

ТОi - Техническа оценка на Офертатаi на Участникi; 

ФОi - Финансова оценка на Офертатаi на Участникi. 

Комплексната оценка КОi на всяка Офертаi се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и класиране 

на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се 

получат при прилагане на формулата за изчисляване на Комплексната оценка КО, се закръглят към втория 

знак след десетичната запетая. 

 

Кратко описание на техническите предложения съгласно чл. 72, ал.1, т. 4 от 

ЗОП 

 

№ Обособена позиция:    

1 
Обособена позиция № 1 – ІV клас Миладиново – Конево местен  Конево – Бяла поляна – Страхил 

войдова – до границата с община Стамболово местен  Конево - Долище 

 участник ЕТ Айдън 69   

 срок за отзоваване 5   

2 
Обособена позиция № 2 - ІV клас Мост – Черешица ІV клас Мост – Бащино – р-н Миладиново ІV клас  

Мост – Звиница – Царева поляна местен Бащино – Татково – Звиница местен  Мост – ж.п.гара – Мост 

 
участник Мехтехсервиз – 

Звиница АД 

  

 срок за отзоваване 30   

3 

Обособена позиция № 3 -  ІV клас Перперек – Калоянци – Гняздово местен Перперек – Сватбари ІV клас 

Разклон – Звезделина ІV класРазклон – Широко поле ІV клас Разклон – Висока поляна местен Разклон – 

Скалище – Гъсково – Звезден – Орешница Звезден – Бялка местен Висока поляна – Чифлик местен 

Широко поле – към Лисиците 

 
участник Саварона ЕООД ПСФ Мостинженеринг 

АД 

 

 срок за отзоваване 5 30  

4 
Обособена позиция № 4 -  ІV клас Разклон – Болярци местен Солище – Телевизионна кула местен Солище - 

Иванци 

 
участник Караман ООД ПСФ Мостинженеринг 

АД 

 

 срок за отзоваване 5 20  

5 
Обособена позиция № 5 - ІV клас Разклон – Ястреб местен Разклон – Соколяне местен Разклон – Люляково 

местен Разклон – мах.Кайряк 

 
участник Караман ООД ПСФ Мостинженеринг 

АД 

 

 срок за отзоваване 5 10  

6 

Обособена позиция № 6 - местен Костино – Скална глава – Дъждовница местенКостино – Божак местен

 Костино – Тополско местен Костино – Върбенци ІV класДъждовница – Пъдарци местен Дъждовница 

– мах.Ридино местен Пъдарци – яз.”Боровица” местен Върбенци – Крушка – Голяма бара 

 участник ДЗЗД Ес Джи Ес   

 срок за отзоваване 5   

7 
Обособена позиция № 7- ІV клас Разклон – Севдалина – Разклон Скална глава местен Чилик – Черна скала – от 

главен път І-5 местен Чилик – Черна скала 

 

участник ПСФ 

Мостинженеринг 

АД 

ДЗЗД Ес Джи Ес  

 срок за отзоваване 20 5  

8 
Обособена позиция № 8 - ІV клас Разклон – Севдалина – Чилик – до пункта на КАТ ІV класЧилик – Охлювец 

местен Разклон – Багра 1 местен Разклон – Зайчино местен  Разклон – Багра 2 



 
участник ЕТ Харман ПСФ Мостинженеринг 

АД 

 

 срок за отзоваване 5 20  

9 

Обособена позиция № 9 - ІV клас Кърджали – Енчец – Дъждовница местен Кърджали – Царевец местен

 Разклон – Крайно село местен Енчец – Главатарци местен Енчец – Гребна база /яз.”Кърджали”/ 

местен Енчец - Брош 

 
участник ЕТ Неджо 79 – 

Неджат Якуб 

  

 срок за отзоваване 5   

10 Обособена позиция № 10 -  ІV класКърджали – Дънгово - Воловарци – Житарник 

 
участник Оммерт – Тефик 

ЕООД 

  

 срок за отзоваване 5   

11 

Обособена позиция № 11 – ІV класКърджали – Гледка – Островица ІV класКърджали – Петлино местен

 Македонци – Дъждино – Пепелище – Разклон Глухар – до главен път І-5 местен Опълченско – Айрово 

местен Опълченско – мах.Сестрица местен Разклон Воловарци – мах.Калина местен Разклон – Сметище 

местен Разклон – Вишеград местен Кърджали – Резбарци местенРазклон – Глухар – разклон Островица 

 
участник Меаца ЕООД „Пътстройинженеринг” 

АД 

 

 срок за отзоваване 10 22  

12 

Обособена позиция № 12 – ІV клас Бойно – Велишане ІV клас Бойно – Яребица – Стражевци местен

 Бойно – Каменарци местен Велишане – мах.Братовец местен Велишане – мах.Сахранлар местен

 Кьосево – мах.Ситово – Тополчане местен Кьосево – мах.Кантон местен Кьосево – мах.Висока местен 

Бойно – Чуково местен Бойно – мах.Едрово местенКобиляне – мах.Изгрев местен Кобиляне – мах. Припек 

местен Кобиляне – Бояджълар местен Кобиляне – Бакърджълар 

 
участник Р-Р-Инвест 1 ООД „Пътстройинженеринг” 

АД 

 

 срок за отзоваване 5 22  

13 

Обособена позиция № 13 – ІV класРазклон – Невестино ІV клас Кърджали – Зимзелен местен Кърджали – 

Повет – Панчево местен Кърджали – Пропаст местен Кърджали – Осил – мах.Бяло място местен Кърджали – 

Сипей местен Разклон - Калинка 

 участник Караман ООД   

 срок за отзоваване 5   

 

Комисията извърши проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за 

предложенията в Плик № 2 тъй като Плик № 2 на Участниците съдържа предложение с 

числови изражение, които подлежи на оценяване, а именно  ТОi - „срок за отзоваване”. 

При наличие на двама допуснати участници до етап оценяване на ценовите 

предложения, съгласно трайно утвърдената съдебна практика не се прилага разпоредбата 

на чл. 70 от ЗОП, дори и едното от предложенията да е с повече от 20% по-благоприятно 

от другото предложение (Решение № АКТ-272-21.03.2013).Предвид горното разпоредбата 

на чл. 70, ал. 1 от ЗОП не може да бъде приложена за обособена позиция №3, №4, №5, №7, 

№8, №11 и №12.  

 

Техническа оценка: 

№ Обособена позиция:    

1 
Обособена позиция № 1 – ІV клас Миладиново – Конево местен  Конево – Бяла поляна – Страхил 

войдова – до границата с община Стамболово местен  Конево - Долище 

 участник ЕТ Айдън 69   

 срок за отзоваване 100т.   

  Iво място   

2 
Обособена позиция № 2 - ІV клас Мост – Черешица ІV клас Мост – Бащино – р-н Миладиново ІV клас  

Мост – Звиница – Царева поляна местен Бащино – Татково – Звиница местен  Мост – ж.п.гара – Мост 

 участник Мехтехсервиз –   



Звиница АД 

 срок за отзоваване 100т.   

  Iво място   

3 

Обособена позиция № 3 -  ІV клас Перперек – Калоянци – Гняздово местен Перперек – Сватбари ІV клас 

Разклон – Звезделина ІV класРазклон – Широко поле ІV клас Разклон – Висока поляна местен Разклон – 

Скалище – Гъсково – Звезден – Орешница Звезден – Бялка местен Висока поляна – Чифлик местен 

Широко поле – към Лисиците 

 
участник Саварона ЕООД ПСФ Мостинженеринг 

АД 

 

 срок за отзоваване 100 16.66  

  Iво място IIро място  

4 
Обособена позиция № 4 -  ІV клас Разклон – Болярци местен Солище – Телевизионна кула местен Солище - 

Иванци 

 
участник Караман ООД ПСФ Мостинженеринг 

АД 

 

 срок за отзоваване 100 25  

  Iво място IIро място  

5 
Обособена позиция № 5 - ІV клас Разклон – Ястреб местен Разклон – Соколяне местен Разклон – Люляково 

местен Разклон – мах.Кайряк 

 
участник Караман ООД ПСФ Мостинженеринг 

АД 

 

 срок за отзоваване 100 50  

  Iво място IIро място  

6 

Обособена позиция № 6 - местен Костино – Скална глава – Дъждовница местенКостино – Божак местен

 Костино – Тополско местен Костино – Върбенци ІV класДъждовница – Пъдарци местен Дъждовница 

– мах.Ридино местен Пъдарци – яз.”Боровица” местен Върбенци – Крушка – Голяма бара 

 участник ДЗЗД Ес Джи Ес   

 срок за отзоваване 100   

  Iво място   

7 
Обособена позиция № 7- ІV клас Разклон – Севдалина – Разклон Скална глава местен Чилик – Черна скала – от 

главен път І-5 местен Чилик – Черна скала 

 

участник ПСФ 

Мостинженеринг 

АД 

ДЗЗД Ес Джи Ес  

 срок за отзоваване 25 100  

  IIро място Iво място  

8 
Обособена позиция № 8 - ІV клас Разклон – Севдалина – Чилик – до пункта на КАТ ІV класЧилик – Охлювец 

местен Разклон – Багра 1 местен Разклон – Зайчино местен  Разклон – Багра 2 

 
участник ЕТ Харман ПСФ Мостинженеринг 

АД 

 

 срок за отзоваване 100 25  

  Iво място IIро място  

9 

Обособена позиция № 9 - ІV клас Кърджали – Енчец – Дъждовница местен Кърджали – Царевец местен

 Разклон – Крайно село местен Енчец – Главатарци местен Енчец – Гребна база /яз.”Кърджали”/ 

местен Енчец - Брош 

 
участник ЕТ Неджо 79 – 

Неджат Якуб 

  

 срок за отзоваване 100   

  Iво място   

10 Обособена позиция № 10 -  ІV класКърджали – Дънгово - Воловарци – Житарник 

 
участник Оммерт – Тефик 

ЕООД 

  

 срок за отзоваване 100   

  Iво място   

11 

Обособена позиция № 11 – ІV класКърджали – Гледка – Островица ІV класКърджали – Петлино местен

 Македонци – Дъждино – Пепелище – Разклон Глухар – до главен път І-5 местен Опълченско – Айрово 

местен Опълченско – мах.Сестрица местен Разклон Воловарци – мах.Калина местен Разклон – Сметище 

местен Разклон – Вишеград местен Кърджали – Резбарци местенРазклон – Глухар – разклон Островица 

 
участник Меаца ЕООД „Пътстройинженеринг” 

АД 

 



 срок за отзоваване 100 45.45  

  Iво място IIро място  

12 

Обособена позиция № 12 – ІV клас Бойно – Велишане ІV клас Бойно – Яребица – Стражевци местен

 Бойно – Каменарци местен Велишане – мах.Братовец местен Велишане – мах.Сахранлар местен

 Кьосево – мах.Ситово – Тополчане местен Кьосево – мах.Кантон местен Кьосево – мах.Висока местен 

Бойно – Чуково местен Бойно – мах.Едрово местенКобиляне – мах.Изгрев местен Кобиляне – мах. Припек 

местен Кобиляне – Бояджълар местен Кобиляне – Бакърджълар 

 
участник Р-Р-Инвест 1 ООД „Пътстройинженеринг” 

АД 

 

 срок за отзоваване 100 22.73  

  Iво място IIро място  

13 

Обособена позиция № 13 – ІV класРазклон – Невестино ІV клас Кърджали – Зимзелен местен Кърджали – 

Повет – Панчево местен Кърджали – Пропаст местен Кърджали – Осил – мах.Бяло място местен Кърджали – 

Сипей местен Разклон - Калинка 

 участник Караман ООД   

 срок за отзоваване 100   

  Iво място   

 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл.72 във 

връзка с чл. 68, ал. 10 и чл. 69а, ал. 2 от ЗОП на 19.10.2015г. 

 

КОМИСИЯ:   

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

                          / Орхан Кадиров /             

 

     

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 

 

 

 

 

 

 

 


