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ПРОТОКОЛ  № 2  

от заседание за разглеждане и оценка на ценовите предложения на участниците, 

съдържащи се в офертите, подадени за участие в публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и 

улици в населени места на територията на Община Ветово през 2020 година по седем 

обособени позиции“ 

 

Днес, 13.12.2019 г. в 10:00 часа в административната сграда на Община Ветово с адрес: 

гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Трети март“ №2, заседателна зала се проведе 

заседание на комисията, назначена със Заповед №562/10.12.2019 г. на д-р Мехмед Мехмед, 

кмет на Община Ветово, за провеждане на открита процедура с предмет: „Зимно 

поддържане на общинската пътна мрежа и улици в населени места на територията 

на Община Ветово през 2020 година по седем обособени позиции“ в състав в както следва: 

Председател: мл.адв.Ралица Николова – външен експерт, правоспособен юрист 

Членове 

1. Ивелин Димитров – директор на Дирекция „Специализирана администрация“ при 

Община Ветово 

2. Юзлем Лютфиева – младши експерт в Община Ветово 

I. Председателя на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с 

правилата за работа на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите предложения. 

 На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците 

и на средствата за масово осведомяване. 

 Комисията съобщи допуснатите и недопуснатите участници до отваряне на ценовото 

предложение: 

№ Участник 

Допуснат до отваряне на ценово 

предложение  

ДА или НЕ 

1. „КАРАМАН-1“ ЕООД за 

Обособена позиция №1 
ДА 

2. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за 

Обособена позиция №3 
ДА 

3. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за 

Обособена позиция №4 
ДА 
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4. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за 

Обособена позиция №5 
ДА 

5. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за 

Обособена позиция №6 
ДА 

6. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за 

Обособена позиция №7 
ДА 

 

След което Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници: 

 

№ 

п

о 

ре

д 

 

 

Наименование на 

участника 

Ед. цена за 

почистване на 

пътното* или 

улично*  платно 

от сняг и лед 

Ед. цена за 

опесъчаване на 

пътното* или 

улично* платно 

Единичн

а цена за 

извличан

е на 

закъсало 

МПС 

1. „КАРАМАН-1“ ЕООД за 

Обособена позиция №1 

75.00 125.00 100.00 

2. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ 

ООД за Обособена 

позиция №3 

69.00 118.00 120.00 

3. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ 

ООД за Обособена 

позиция №4 

69.00 118.00 120.00 

4. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ 

ООД за Обособена 

позиция №5 

69.00 118.00 120.00 

5. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ 

ООД за Обособена 

позиция №6 

69.00 118.00 120.00 

6. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ 

ООД за Обособена 

позиция №7 

69.00 118.00 120.00 

 С това публичната част от заседанието на комисията приключи. 
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II. Комисията се оттегли на закрито заседание и пристъпи към разглеждане за 

съответствие на ценовата оферта на участниците с изискванията на Възложителя, както 

следва: 

1. „КАРАМАН-1“ ЕООД за Обособена позиция №1 

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил Ценово предложение 

за обособена позиция №1  – Образец № 4 на хартиен носител с подпис и печат на участника, 

както и същото на електронен носител в нередактируем формат. 

 Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие 

с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Въз основана на гореизложеното комисията взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №1 

Допуска участника „КАРАМАН-1“ ЕООД за Обособена позиция №1 до оценка на 

офертата съгласно одобрения критерий за възлагане „най-ниска цена“  

 

2. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №3 

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил Ценово предложение 

за обособена позиция №3  – Образец № 4 на хартиен носител с подпис и печат на участника, 

както и същото на електронен носител в нередактируем формат. 

 Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие 

с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Въз основана на гореизложеното комисията взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №2 

Допуска участника „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №3 до 

оценка на офертата съгласно одобрения критерий за възлагане „най-ниска цена“  

 

3. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №4 

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил Ценово предложение 

за обособена позиция №4 – Образец № 4 на хартиен носител с подпис и печат на участника, 

както и същото на електронен носител в нередактируем формат. 

 Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие 

с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Въз основана на гореизложеното комисията взе следното  
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РЕШЕНИЕ №3 

Допуска участника „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №4 до 

оценка на офертата съгласно одобрения критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

 

4. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №5 

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил Ценово предложение 

за обособена позиция №5 – Образец № 4 на хартиен носител с подпис и печат на участника, 

както и същото на електронен носител в нередактируем формат. 

 Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие 

с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Въз основана на гореизложеното комисията взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №4 

Допуска участника „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №5 до 

оценка на офертата съгласно одобрения критерий за възлагане „най-ниска цена“ . 

 

 

5. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №6 

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил Ценово предложение 

за обособена позиция №6 – Образец № 4 на хартиен носител с подпис и печат на участника, 

както и същото на електронен носител в нередактируем формат. 

 Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие 

с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Въз основана на гореизложеното комисията взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №5 

Допуска участника „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №6 до 

оценка на офертата съгласно одобрения критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

 

6. „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №7 

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил Ценово предложение 

за обособена позиция №7 – Образец № 4 на хартиен носител с подпис и печат на участника, 

както и същото на електронен носител в нередактируем формат. 
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 Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие 

с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Въз основана на гореизложеното комисията взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №6 

Допуска участника „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №7 до 

оценка на офертата съгласно одобрения критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

III. Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците 

по критерий за възлагане „най-ниска цена“ съгласно одобрената методика за оценка, а 

именно: 

Показатели за оценка и относителната им тежест. 

Показатели: 

Предложена цена за снегопочистване на пътното или улично платно от сняг и 

лед, в лева за един машиночас- тежест 60%; 

Предложена цена за опесъчаване на пътното или улично платно, в лева за един 

опесъчен км. – тежест 20%. 

Предложена цена за изтегляне на 1 бр. закъсало МПС, в лева на час – тежест 

20% 

 

Оценка на офертите по отделните позиции: 

 

Оценката на офертата на всеки участник по отделната обособена позиция е 

комплексна и се изчислява по следната формула: 

К = К1 + К2 + К3 , където: 

К е получената комплексна оценка; 

К1 е предложена единична цена за почистване на пътното или улично платно от 

сняг и лед, в лева за машиночас – тежест 60%; 

К2 е предложена единични цена за опесъчаване на пътното или улично платно, 

в лева за опесъчен км. – тежест 20%. 

К3 е предложена единична цена за извличане на закъсало МПС, в лева на час - 

тежест 20%. 
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По показател К1 максимална оценка 60т. за почистване на пътното или улично 

платно от сняг и лед получава предложилият най-ниска цена, в лева без ДДС за 1 (един) 

машиночас, за съответната обособена позиция. Предложенията на останалите участници се 

оценяват по следната формула: 

 

където К1 min е предложената най--ниска цена по показател К1, а К1n е 

цената, предложена от съответния участник по показател К1. 

 

По показател К2 максимална оценка 20т. за опесъчаване на пътното или улично 

платно получава предложилият най-ниска цена, в лева без ДДС за 1 опесъчен км., за 

съответната обособена позиция. Предложенията на останалите участници се оценяват по 

следната формула: 

 

 

където 

К2 min е предложената най--ниска цена по показател К2, а К2n е цената, предложена от 

съответния участник по показател К2. 

По показател К3 максимална оценка 20т. за извличане на закъсало МПС 

получава предложилият най-ниска цена, в лева без ДДС на час, за съответната обособена 

позиция. Предложенията на останалите участници се оценяват по следната формула: 

където К3 min е предложената най--ниска цена по показател К3, а К3n е 

цената, предложена от съответния участник по показател К3. 

Максималният брой точки, които може да получи предложението на 

участник е 100 точки. 

За всяка обособена позиция на първо място се класира офертата на участника, 

най- висока комплексна оценка, съгласно горната методика, за съответната обособена 

позиция. 

Комисията пристъпи към заместване във формулата с предложените ценови 

параметри и формиране на комплексната оценка за всеки от участниците както следва: 

К3 min 

К3  = ----------------- х 20 

К3 n 

К1 min 

К1  = ----------------- х 60 

К1 n 

К2 min 

К2  = ----------------- х 20 

К2 n 
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Участник „КАРАМАН-1“ ЕООД за Обособена позиция №1: 

 

По показател К1  

 

 

По показател К2  

 

 

 

По показател К3  

 

Така при формиране на оценките по отделните показатели комисията формира 

комплексната оценка на участника и го оцени с: 

К = К1 + К2 + К3=60+20+20=100 точки 

 

Участник „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №3: 

По показател К1  

 

 

По показател К2  

 

 

 

По показател К3  

 

Така при формиране на оценките по отделните показатели комисията формира 

комплексната оценка на участника и го оцени с: 

К = К1 + К2 + К3=60+20+20=100 точки 

100 

К3  = ----------------- х 20 = 20 

100 

125 

К2  = ----------------- х 20 = 20 

125 

75 

К1  = ----------------- х 60 = 60 

75 

120 

К3  = ----------------- х 20 = 20 

120 

118 

К2  = ----------------- х 20 = 20 

118 

69 

К1  = ----------------- х 60 = 60 

69 
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Участник „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №4: 

По показател К1  

 

 

По показател К2  

 

 

 

По показател К3  

 

Така при формиране на оценките по отделните показатели комисията формира 

комплексната оценка на участника и го оцени с: 

К = К1 + К2 + К3=60+20+20=100 точки 

 

Участник „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №5: 

По показател К1  

 

 

По показател К2  

 

 

 

По показател К3  

 

Така при формиране на оценките по отделните показатели комисията формира 

комплексната оценка на участника и го оцени с: 

К = К1 + К2 + К3=60+20+20=100 точки 

 

120 

К3  = ----------------- х 20 = 20 

120 

118 

К2  = ----------------- х 20 = 20 

118 

69 

К1  = ----------------- х 60 = 60 

69 

120 

К3  = ----------------- х 20 = 20 

120 

118 

К2  = ----------------- х 20 = 20 

118 

69 

К1  = ----------------- х 60 = 60 

69 
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Участник „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №6: 

По показател К1  

 

 

По показател К2  

 

 

 

По показател К3  

 

Така при формиране на оценките по отделните показатели комисията формира 

комплексната оценка на участника и го оцени с: 

К = К1 + К2 + К3=60+20+20=100 точки 

 

Участник „ИМПЕРИАЛ-БИЛД“ ООД за Обособена позиция №7: 

По показател К1  

 

 

По показател К2  

 

 

 

По показател К3  

 

Така при формиране на оценките по отделните показатели комисията формира 

комплексната оценка на участника и го оцени с: 

К = К1 + К2 + К3=60+20+20=100 точки 

 

120 

К3  = ----------------- х 20 = 20 

120 

118 

К2  = ----------------- х 20 = 20 

118 

69 

К1  = ----------------- х 60 = 60 

69 

120 

К3  = ----------------- х 20 = 20 

120 

118 

К2  = ----------------- х 20 = 20 

118 

69 

К1  = ----------------- х 60 = 60 

69 
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IV. След извършване оценяването на ценовите предложения на участниците по 

критерий за възлагане „най-ниска цена“ съгласно одобрената методика на основание 

чл. 58, ал.1 от ППЗОП комисия пристъпи към класирането им както следва: 

 

Обособена позиция №1 – I-во място – „КАРАМАН – 1“ ЕООД 

Обособена позиция №3 – I-во място – „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД 

Обособена позиция №4 – I-во място – „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД 

Обособена позиция №5 – I-во място – „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД 

Обособена позиция №6 – I-во място – „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД 

Обособена позиция №7 – I-во място – „ИМПЕРИАЛ БИЛД“ ООД 

 

С това назначената от Възложителя състави Протокол №2 oт заседание за 

разглеждане и оценка на ценовите предложения на участниците в процедура публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане на 

общинската пътна мрежа и улици в населени места на територията на Община 

Ветово през 2020 година по седем обособени позиции“. 

 

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 13.12.2019 г. в 15:00 часа. 

 

Комисия в състав: 

       Председател: …………………… 

  (Р. Николова)  

 

 Членове: 

                              …………………… 

(И. Димитров)  

 

    ………………… 

(Ю. Лютфиева) 

 

 


