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          ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
                    Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана            

             Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23 

                  e-mail:admin_varshetz@mail.bg 

                                           www.varshets.bg. 

 

   П Р О Т О К О Л 
по чл.192, ал.4 от Закона за обществените поръчки от работата на комисията по чл. 97, 

ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, назначена със 

Заповед № 439 от 04.11.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Вършец 
                                                                                                                       

   Днес, 04.11.2019 г., в 11.00 часа, в Заседателната зала на етаж 4 в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес: гр. Вършец, бул. “България“ № 10, се сформира комисия, 

назначена със Заповед № 439/04.11.2019 г. на Временно изпълняващият длъжността Кмет на 

Община Вършец, за провеждане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 

Закона за обществени поръчки (ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Зимно 

снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 – 2020 г.“, разделена на две 

самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец", 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец" в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Ангелова Тодорова – Секретар на община Вършец. 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „Обща 

администрация“ и Гл. счетоводител на община Вършец. 

                                     2. инж. агро. Георги Аврамов – гл. спец. „Гр. защита и сигурност“ при 

Об.А. – Вършец.        

                   

На основание чл. 192 от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 97, ал.1 

от ППЗОП, комисията се събра със задачата да разгледа и оцени получените оферти за участие 

в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез 

събиране на оферти с обява, с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен 

сезон 2019 – 2020 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. 

"Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец", 2. 

"Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община 

Вършец". 

 

Изборът на изпълнител следва да бъде проведен при спазване на разпоредбите на чл.192 

от ЗОП и чл. 97 от ППЗОП. Критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна 

оферта“, която се определя въз основа на критерия „най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 

1 от ЗОП. 
 

С обява № 1/18.10.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Вършец за възлагане на 

обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с 

обява, е определен срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка до 17:00 

часа на 28.10.2019 г.  

 

В определения срок за подаване на оферти, в деловодството на Общинска 

администрация – Вършец е постъпила 1 (една) оферта описана, както следва: 

1. Оферта вх. № 7000-571/28.10.2019 г., подадена в 16.31 часа от „Пътища - М“ ЕООД, 

със седалище и адрес на управление: гр.Монтана 3400, община Монтана, област Монтана, 

ул.“Граф Игнатиев“ № 24. 

 

http://www.varsnetf.bg/
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Предвид гореизложеното е налице основанието по чл. 188, ал. 2 от ЗОП за удължаване на 

срока за подаване на оферти. 

 

С информация за удължване на първоначалният срок за получаване на оферти изх. № 33 

00-1447/1/29.10.2019 г. за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП изпратена за публикуване в регистъра за публикувани 

обяви на АОП с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 – 

2020 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на 

уличната мрежа в населените места на община Вършец", 2. "Снегопочистване и частично 

опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец, първоначалния срок за 

получаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 01.11.2019 г.  

 

В информацията за удължаване на срока за получаване на оферти, изпратена и 

публикувана в регистъра за публикуване на обяви на АОП, както и публикувана в профила на 

купувача е посочено, че отварянето на получените оферти ще се извърши на 04.11.2019 г. от 

11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Вършец, с адрес гр. Вършец, 

бул. „България“ № 10, етаж 4. 

 

На 04.11.2019 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Елка Николова Исаева, на 

длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на 

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 439/04.11.2019 г. на ВрИД Кмет на 

Община Вършец, подадените до 17:00 часа на 01.11.2019 г., в деловодството на Община 

Вършец оферти за което е съставен регистър и протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на офертите. 

 

На публичното заседание на комисията не присъства представител на фирмата подала 

оферта за участие в обществената поръчка, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 
 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-жа Тодорова, прочете на глас Заповед № 439 от 

04.11.2019 г. на ВрИД Кмет на община Вършец за назначаване на комисията и регистъра и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 
 

II. Председателят на комисията уведоми членовете, че до 17:00 часа на 01.11.2019 г., в 

деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец е подадена 1 (една) оферта за 

участие в обществената поръчка, описана, както следва: 

 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„Пътища – М“ ЕООД, със 

седалище и адрес на 

управление: гр.Монтана 3400, 

ул.“Граф Игнатиев“ № 24 

 

70 00 - 571 28.10.2019 г. 16.31 ч.  

 

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по по чл.97, ал.2 във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП и чл.103, ал.2 от ЗОП 

 

При спазване разпоредбата на чл.97, ал.3 от ППЗОП, председателят на комисията отвори 

подадената запечатана непрозрачна опаковка съдържаща офертата на участника „Пътища – 

М“ ЕООД и обяви ценовото предложение, както следва: 
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          По обособена позиция № 1 "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец", участника предлага:  

           Снегопочистване на улично платно с ширина  6 м. за 1 километър -  35.50 лв. без ДДС 

/тридесет и пет лева и петдесет ст. без ДДС/, а с ДДС 42.60 лв. /четиредесет и два лева и 

шестдесет с ДДС/. 

 

         По обособена позиция № 2 "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец“, участника предлага:           

             - Снегопочистване на улично платно с ширина  6 м. за 1 километър -  35.50 лв. без ДДС 

/тридесет и пет лева и петдесет ст. без ДДС/, а с ДДС 42.60 лв. /четиредесет и два лева и 

шестдесет с ДДС/. 

          - Опесъчаване на пътно платно с ширина  6 м. за 1 километър -  89.50 лв. без ДДС 

/осемдесет и девет лева и петдесет ст. без ДДС/, а с ДДС 107.40 лв. /сто и седем лева и 

четиредедест ст. с ДДС/. 

 

След извършените действия приключи публичната част на заседанието на комисията в 

11.40 часа на 04.11.2019 г. 

 

Комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се проведе на 

08.11.2019 г. от 11.00 часа. 

 

На 08.11.2019 г. от 11.00 часа комисията се събра и продължи работата си по 

разглеждане по същество на представените в опаковката документи на единственият 

участник „Пътища – М“ ЕООД, ЕИК 201812686, гр.Монтана. 

 

         Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане по 

същество на представените в опаковката документи на участника „Пътища – М“ ЕООД, 

гр.Монтана за проверка на документи за съответствие им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 

 

1. Участник „ПЪТИЩА - М“ ЕООД, ЕИК 201812686, гр.Монтана. 

Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Опис на представените документи; 

 Оферта за участие в обществената поръчка (образец 1); 

 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП по (образец 2) – 2 бр; 

 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по образец 11; 

 Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на обществената полъчка (образец 5).  

- Свидетелства за регистрация на МПС 

- Договор за наем – обособена позиция № 1 

- Договор за наем – обособена позиция № 2 

 Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (образец 6). 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл.39, 

ал.3 „б“ и „в“ от ППЗОП (образец 7) – 2 бр; 

 Декларация за срока на валидност на офертата (образец 8) – 2 бр; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

(образец 9) – 2 бр; 

 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.107, т.4, по ЗОП (образец 10) – 2 

бр; 

 Ценово предложение - (образец 12); 
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 Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени 

през последните 3 /три/ години считано от датата на подаване на офертата (образец 13); 

- Удостоверения за добро изпълнение – 4 броя 

 Декларация по чл. 3, т.8 от Закона за икономически и финансови отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикцията с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лицаи техните действителни собственици от участника/подизпълнител (образец 14) 2 

бр.; 

 Декларация по чл.4 от Закона за икономически и финансови отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преферениален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител ЗОП (образец 15) 

– 2 бр; 

 Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП зае съгласие за участие, като подизпълнител – 

неприложимо.  

 

    При проверката на декларираните обстоятелства от участника „Пътища – М“ ЕООД, 

гр.Монтана за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от Управител и Прокурист 

заедно съгласно данните вписани в Търговски регистър; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор.  
 икономическият оператор не възнамерява да възложи на трети страни 

изпълнението на част от поръчката (подизпълнители). 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 

и чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 

13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа); 
 

 по отношение на техническите и професионални способности: - икономическият 

оператор декларира следното:  
 

              - Участникът е описъл 5 /пет/ договора за зимно снегопочистване и опесъчаване 

изпълнени през последните 3 (три) години считано от датата на подаване на офертата за 

участие, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Към 

списъка на услугите са приложени и 4 бр. /четири/ удостоверения за добро изпълнение 

издадени от възложителите на обществените поръчки. 
 

             - Участникът разполага с необходимата специализирана техника за снегопочистване и 

опъсъчаване за изпълнение на услугата по отделните самостоятелно обособени позиции, както 

следва:  
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По обособена позиция № 1 "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец" 

 

Специализирана техника, високопроходими трактори - 4 бр., оборудвани с 

специализирана техника за снегопочистване /дъски за сняг/, багер хидравличен БХ 0.3 

снегорин – 1 бр.,  и тежък колесен трактор Т – 150 К снегорин – 1 бр. от които един трактор 

собствен, а другата техника е наета от „Пътинженеринг – М“ АД, гр.Монтана с Договор за 

наем от 21.10.2019 г. със срок до 30.04.2020 г. 

/Тежък колесен трактор с двойно предаване за снегопочистване при затруднена 

бедствена зимна обстановка и за невравгичните участъци от уличната мрежа на населените 

места на общината - 1 бр., Т-150 К снегорин/. 

 

 Техниката с която ще се извършва снегопочистването по Обособена позиция № 1 е 

подробно описана в по вид, марка МПС, регистрационен номер, талон и нейната собственост – 

собствена или наета, като са приложени заверени копия на свидетелствата за регистрация на 

моторните превозни средства. 

 

По обособена позиция № 2 "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец" 

 

Специализирана техника, високопроходими камиони и трактори - 6 бр., оборудвани с 

специализирана техника за снегопочистване /дъски за сняг/ от които два камиона, които са 

снегорин-опесъчител собствени и четири трактора снегорини наети от „Пътинженеринг – М“ 

АД, гр.Монтана с Договор за наем от 21.10.2019 г. със срок до 30.04.2020 г. 

/Тежък колесен трактор с двойно предаване за снегопочистване при затруднена 

бедствена зимна обстановка и за невравгичните участъци от уличната мрежа на населените 

места на общината - 1 бр., Т-150 К снегорин/. 

 

 Техниката с която ще се извършва снегопочистването по Обособена позиция № 2 е 

подробно описана в по вид, марка МПС, регистрационен номер, талон и нейната собственост – 

собствена или наета, като са приложени заверени копия на свидетелствата за регистрация на 

моторните превозни средства. 

 

         Констатации на комисията: 

 

Във връзка с изложеното и на основание направения от комисията констатации на 

данните и информацията отразени в представените от участника документи към 

офертата за участие в обществената поръчка по двете обособени позиции и относими 

към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта й, включваща 

обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за лично 

състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на настоящата 

процедура критерии за подбор, комисията намира, че в представената от „ПЪТИЩА М“ 

ЕООД, гр.Монтана, ЕИК BG 201812686, оферта за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 – 2020 г.“, 

разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната 

мрежа в населените места на община Вършец", 2. "Снегопочистване и частично 

опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец", няма липси, 

непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 

фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия 

за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за 

участие в процедурата. 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени 

поръчки (ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 – 

2020 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на 

община Вършец", 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец" 
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         В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и 

професионални възможности, участникът покрива минималните изисквания на 

Възложителя за изпълнение обществена поръчка с предмет: „Зимно снегопочистване на 

община Вършец за зимен сезон 2019 – 2020 г.“, разделена на две самостоятелно обособени 

позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община 

Вършец", 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна 

мрежа на община Вършец" 

 

На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение 

да допусне участника  „ПЪТИЩА М“ ЕООД, гр.Монтана, ЕИК BG 201812686 до по-

нататъшно участие в процедурата по обществена поръчка с предмет: „Зимно 

снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 – 2020 г.“, разделена на две 

самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец", 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 

          

          В 12.30 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 13.11.2019 г. от 11.00 часа. 

 

На 13.11.2019 г. от 11.00 часа комисията се събра и продължи работата си по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник. 

Техническото предложение на участника „ПЪТИЩА М“ ЕООД, гр.Монтана, ЕИК BG 

201812686 е изготвено съгласно образец 11 към образците на документацията за участие в 

обществената поръчка. Участника декларира:  

1. Че са съгласни с поставените изискванията за изпълнение на поръчката, посочени в 

обявата и ги приемат без възражения.  

2. Гарантират, че са в състояние да изпълнят услугата качествено в пълно съответствие с 

изискванията, посочени в документацията.  

3. Задължават се да спазват условията за участие и всички действащи технически норми и 

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

4. Гарантират, че имат достатъчно специализирана техника за снегопочистване и  

обезопасяване на пътищата при снеговалеж и поледица. 

5. Гарантират, че всички транспортни средства са регистрирани и застраховани и работят в 

съответствие с всички действащи закони и нормативни актове.  

         6. Приемат предложения срок за изпълнение на договора за целия зимен сезон 2019– 2020 

г.  

7. Декларират, че ако бъдат определени за изпълнител, при сключване на договора ще 

представят, актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

Потвърждават, че офертата е съобразена с изискванията, посочени в обявата и 

документацията за участие. До подготвянето на официален договор офертата им заедно с 

потвърждение от страна на Възложителя за възлагане на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

Срок на валидност на предложението: 60 (шестдесет) календарни дни включително 

от датата, определена за краен срок за подаване на офертите. 

 

Единодушното мнение на комисията е: от представеното Техническо предложение на 

участника „ПЪТИЩА М“ ЕООД, гр.Монтана, ЕИК BG 201812686 става ясно, че същото е 

изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и 

отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по 

образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

  

 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени 

поръчки (ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 – 

2020 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на 

община Вършец", 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец" 

 7 / 9 

 

 

 На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение 

да допусне участника  „ПЪТИЩА М“ ЕООД, гр.Монтана, ЕИК BG 201812686 до по-

нататъшно участие в процедурата по обществена поръчка с предмет: „Зимно 

снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 – 2020 г.“, разделена на две 

самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец", 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 

          

В обобщение, въз основа на така направените констатации и обосновани от нея 

изводи по отношение съответствието на представените от участника документи, 

относими към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за 

целите на настоящата обществена поръчка посочени в обявата и документацията за 

участие, комисията прие за установено и взе следните решения: 

 

          По обособена позиция № 1 "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец" 

 

Участник „ПЪТИЩА М“ ЕООД, гр.Монтана, ЕИК BG 201812686 

Комисията единодушно реши, че за участника е налице съответствие с 

изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

По обособена позиция № 2 "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец" 

 

Участник „ПЪТИЩА М“ ЕООД, гр.Монтана, ЕИК BG 201812686 

Комисията единодушно реши, че за участника е налице съответствие с 

изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

КЛАСИРАНЕ 

 

Съгласно обявата за обществена поръчка и информацията за публикуваната в профила на 

купувача обява с ID 9093628/18.10.2019 г. публикувана в Регистъра на публикуваните 

обяви в Агенцията по обществени поръчки и Документацията за участие в обществена 

поръчка с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 – 2020 

г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната 

мрежа в населените места на община Вършец", 2."Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец", при спазване критерия за оценка на 

офертите „Икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на критерия за 

възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, комисията извършва 

следното:  

 

К Л А С И Р А Н Е  

по Обособена позиция № 1 "Снегопочистване на уличната  

мрежа в населените места на община Вършец" 

 

         ПЪРВО МЯСТО: „ПЪТИЩА М“ ЕООД, ЕИК 201812686 със седалище и адрес на 

управление: гр.Монтана 3400, ул.“Граф Игнатиев“ № 24 с предложена цена за 

снегопочистване на улично платно с ширина  6 м. за 1 километър -  35.50 лв. без ДДС словом 

/тридесет и пет лева и петдесет ст. без ДДС/, а с ДДС 42.60 лв. словом /четиридесет и два лева 

и шестдесет ст. с ДДС/. 
 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени 

поръчки (ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 – 

2020 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на 

община Вършец", 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец" 
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К Л А С И Р А Н Е  

по Обособена позиция № 2 "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец" 

 

         ПЪРВО МЯСТО: „ПЪТИЩА М“ ЕООД, ЕИК BG 201812686 със седалище и адрес на 

управление: гр.Монтана 3400, ул.“Граф Игнатиев“ № 24 с предложена цена, както следва: 

         - Снегопочистване на улично платно с ширина  6 м. за 1 километър - 35.50 лв. без ДДС 

словом /тридесет и пет лева и петдесет ст. без ДДС/, а с ДДС 42.60 лв. словом /четиридесет и 

два лева и шестдесет ст. с ДДС/.  

         - Машинно опесъчаване на пътно платно с ширина  6 м. за 1 километър – 89.50 лв. без 

ДДС словом /осемдесет и девет лева и петдесет ст. без ДДС/, а с ДДС 107.40 лв. словом /сто и 

седем лева и четиредесет ст. с ДДС/.                 

 

           ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

          По обособена позиция № 1 "Снегопочистване на уличната мрежа в населените 

места на община Вършец" 

 

Комисията счита, че офертата на участника „ПЪТИЩА М“ ЕООД, ЕИК BG 201812686 

със седалище и адрес на управление: .гр.Монтана 3400, ул.“Граф Игнатиев“ № 24  в пълна 

степен съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на 

обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор по 

обособена позиция № 1 и е икономически най-изгодна при спазване на критерия за възлагане 

„най ниска цена“, поради което е класирана на I-во място.  

 

Предвид това, комисията предлага на  Кмета на Община Вършец в качеството му на 

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец 

за зимен сезон 2019 – 2020 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. 

"Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец", 

2."Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на 

община Вършец", обявена с информация за публикувана в профила на купувача обява 

за обществена поръчка на стойност на чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9093628/18.10.2019 г. в 

Регистъра на публикуваните обяви в Агенцията по обществени поръчки за изпълнител 

на обществената поръчка по Обособени позиции № 1 "Снегопочистване на уличната 

мрежа в населените места на община Вършец" да бъде избран участникът, класиран на 

първо място, а именно: „ПЪТИЩА М“ ЕООД, ЕИК BG 201812686 със седалище и адрес на 

управление: .гр.Монтана 3400, ул.“Граф Игнатиев“ № 24 с предложена цена за 

снегопочистване на улично платно с ширина  6 м. за 1 километър -  35.50 лв. без ДДС словом 

/тридесет и пет лева и петдесет ст. без ДДС/, а с ДДС 42.60 лв. словом /четиридесет и два лева 

и шестдесет ст. с ДДС/. 

 

По обособена позиция № 2 "Снегопочистване и частично опесъчаване на 

четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец" 

 

Комисията счита, че офертата на участника „ПЪТИЩА М“ ЕООД, ЕИК BG 201812686 

със седалище и адрес на управление: гр.Монтана 3400, ул.“Граф Игнатиев“ № 24  в пълна 

степен съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на 

обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор по 

обособена позиция № 2 и е икономически най-изгодна при спазване на критерия за възлагане 

„най ниска цена“, поради което е класирана на I-во място.  

 

         Предвид това, комисията предлага на  Кмета на Община Вършец в качеството му на 

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени 

поръчки (ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 – 

2020 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на 

община Вършец", 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец" 
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за зимен сезон 2019 – 2020 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. 

"Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец", 

2."Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на 

община Вършец", обявена с информация за публикувана в профила на купувача обява 

за обществена поръчка на стойност на чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9093628/18.10.2019 г. в 

Регистъра на публикуваните обяви в Агенцията по обществени поръчки за изпълнител 

на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 "Снегопочистване и частично 

опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец" да бъде избран 

участникът, класиран на първо място, а именно: „ПЪТИЩА М“ ЕООД, ЕИК BG 

201812686 със седалище и адрес на управление: .гр.Монтана 3400, ул.“Граф Игнатиев“ № 24 с 

предложена цена, както следва: 

         - Снегопочистване на улично платно с ширина  6 м. за 1 километър - 35.50 лв. без ДДС 

словом /тридесет и пет лева и петдесет ст. без ДДС/, а с ДДС 42.60 лв. словом /четиридесет и 

два лева и шестдесет ст. с ДДС/.  

         - Машинно опесъчаване на пътно платно с ширина  6 м. за 1 километър – 89.50 лв. без 

ДДС словом /осемдесет и девет лева и петдесет ст. без ДДС/, а с ДДС 107.40 лв. словом /сто и 

седем лева и четиредесет ст. с ДДС 

 

С посочените действия комисията приключи работата си по разглеждане и оценка на 

офертите и класиране на участниците на 13.11.2019 г. в 13.10 часа. 

 

Настоящият протокол за разглеждане и оценка на получените офертите на 

участниците се състави от комисията в 1 (един) екземпляр, като особени мнения и 

забележки от членовете на комисията не са изразени. 

 

На основание чл. 97, ал. 6 от ППЗОП настоящият протокол да се предаде на 

Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден да се изпрати на участниците и 

да се публикува в Профила на купувача в сайта на община Вършец. 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

   Даниела Ангелова Тодорова -------------П------------ 
 

 

  ЧЛЕНОВЕ:  
 

1. Красимира Стефанова Тачева -------------П----------- 

 

2. Георги Асенов Аврамов - -------------П----------- 

 

Протоколът е получен от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 

13.11.2019 г.  

ПОЛУЧИЛ: -------------П----------- 
         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  

 

Протоколът е утвърден от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 

15.11.2019 г.  

УТВЪРЖДАВАМ: -------------П----------- 
         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  

 

       Заличена информация съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД. 


