ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/2254, тел.централа:2006; 2007
e-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

УТВЪРДИЛ: (П)
ДАТА: 31.10.2016Г.
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

ПРОТОКОЛ
за резултатите от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти във
връзка с публикувана обява за събиране на оферти с предмет:

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА
ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2016-2017г”.
Днес, 28.10.2016 г. от 11:00 часа на основание чл. 192 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП), в изпълнение на Заповед № 1199/ 28.10.2016 г. на кмета на община
Две могили и във връзка с Обява № 1033/17.10.2016 г. в
Конферентната зала на
Община Две могили се събра комисия, назначена за провеждането на обществена
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ,
СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И
УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ
МОГИЛИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2016-2017г”.
Комисията се събра за провеждане на публично заседание по отваряне на получените оферти
на участниците в горепосочената обществена поръчка, в следния състав

Председател: Красимира Русинова – заместник – кмет на Община Две могили
Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт
Хюлия Севдалиева - гл. специалист ГЗОМП
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в обществената
поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване.
Председателят на комисията получи от деловодството на община Две могили регистъра за
вписване на получените оферти за участие в обществената поръчка, както и представените
оферти, съставен на 27.10.2016 г.
Комисията констатира, че до 17:00 часа на 27.10.2016г. са постъпили 14
(четиринадесет) оферти, подадени от:
1 „АГРОАКТИВ" ЕООД, град Русе с вх. № 5109/21.10.2016 г, час: 14:50 ч.;

Обособена позиция № 10-вътрешна пътна мрежа с. Чилнов с обща дължина от 10 км.,
вътрешна пътна мрежа на с. Кацелово с обща дължина от 25 км., път ІV RSE 1082 от
км. 0+00 до км. 7+9.
2. „ЛАШЕВ ТОПЛИВО” ООД, град Две могили с вх. №5110/21.10.2016 г, час: 15:52 ч.;

Обособена позиция № 14-площад „Филип Тотю”, градски парк, тротоари, двора на
общинска администрация, паркинга пред сградата на Общината, училищни дворове и

дворовете в детската градина и ясла, двора на поликлиниката, двора на Автогарата,
оформяне на кръстовищата, християнски гробищен парк
3. ЕТ „М-АНДРЕЙ ИВАНОВ” , град Две могили с вх. №5114/24.10.2016 г, час: 08:04 ч.;

Обособена позиция 3-ул. „Мизия”, ул. „Камчия”, ул. „Младост”, кв. „Младост”, ул.
„Лом”, ул. „Люлин”, ул. „Витоша”, ул. „Сърнена гора”, ул. „Еделвайс”, ул. „Драва”, ул.
„Александър Стамболийски”, ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Н. Обретенов”, ул. „Тодор
Каблешков”, ул. „Искър”, ул. „Струма”, ул. „Аспарух”, ул. „Янтра”, ул. „Баба Тонка”,
ул. „Петър Берон”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Стоян Терзиев”, ул.”
Пловдив”, ул. „Ген. Заимов”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Марин Дринов”, ул. „Райна
Княгиня”, ул. „Сакар планина”, ул. „Цар Освободител”
4. „ИВАНОВ - ГЕОРГИЕВ” ООД , град Две могили с вх. №5115/24.10.2016 г, час: 08:06 ч.;

Обособена позиция 2-Русенска корабостроителница, до летището, бул. „България”, ул.
„Елба”, ул. „Дружба”, ул. „Пирин”, ул. „Стара планина”, ул. „Рила”, ул. „Шипка”, ул.
„Максим Горки”, ул. „Раковски”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Мидия Енос”, ул.
„София”, ул. „Черно море”, ПК „Филип Тотю”.
5. ППК „УСПЕХ” , с. Батишница с вх. №5112/24.10.2016 г, час: 10:34 ч.;

Обособена позиция № 6-вътрешна пътна мрежа с. Батишница с обща дължина от 15
км., път ІV RSE 1005 от км. 5+1 до км. 14+1.
6. ППК „БАНИСКИ ЛОМ” , с. Баниска с вх. №5122/24.10.2016 г, час: 10:39 ч.;

Обособена позиция № 8-вътрешна пътна мрежа с. Баниска.
7. „АГРОЛУКС 84” , с. Помен с вх. №5123/24.10.2016 г, час:11:16ч.;

Обособена позиция № 9-вътрешна пътна мрежа с. Помен и с. Могилино с обща
дължина от 15 км., TGV1137 от км. 14+0 до км. 24+0, път ІV RSE 2006 от км. 4+8 до км.
28+0, път ІV RSE 2082 от км. 0+00 до км. 11+8, път ІV RSE 1005 от км. 0+00 до км. 5+1.
8. ЗП „НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОЛЕВ” , гр. Две могили с вх. №5124/24.10.2016 г, час:11:18ч.;

Обособена позиция 5-път ІV RSE 3083 от км. 0+00 до км. 1+4, улиците в с. Пепелина и
улиците в с. Широково.
Обособена позиция № 13-пътя до пещера „Орлова чука” с. Пепелина.
9. ППК „БЪЗОВЕЦ” , с. Бъзовец с вх. №5125/24.10.2016 г, час:11:19ч.;

Обособена позиция № 7-вътрешна пътна мрежа с. Бъзовец.
10. ППК „ЗОРА” , с. Каран Върбовка с вх. №5126/24.10.2016 г, час:11:22ч.;

Обособена позиция № 12-вътрешна пътна мрежа с. К. Върбовка с обща дължина от 15
км., път ІV RSE 1082 от км. 0+00 до км. 7+9.
11. „ЧЕРНИ ЛОМ 2008” ЕООД , гр. Две могили с вх. №5128/24.10.2016 г, час:14:02ч.;

Обособена позиция 4-ул. „Кирил и Методий”, ул. „Назъм Хикмет”, ул. „Изгрев”, ул.
„Христо Ботев”, ул. „Черни връх”, ул. „Васил Априлов”, ул. „Н. Й. Вапцаров”, ул.
„Чайка”, ул. „Цариград”, ул. „Булаир”,ул. „Акация”, ул. „Вихрен”, ул. „Бузлуджа”, ул.
„Русалка”, ул. „Осогово”, ул. „Мусала”, ул. „Крали Марко”, ул. „Радецки”, ул. „Места”,
ул. „Родопи”, ул. „Върбан войвода”, ул. „Чаталджа”, ул. „Одрин”, ул. „Гурко”, ул.
„Средна гора”, ул. „Тракия”, ул. „Видин”, ул. „Дунав”, ул. „Шумен”, ул. „Хан Крум”,
ул. „Огоста”, ул. „Плиска”, ул. „Н. Бозвели”, ул. „Тимок”, ул. „Вит”
12. „ИНТЕРТРАНС” ЕООД , гр. Русе с вх. №5139/24.10.2016 г, час:15:53ч.;

Обособена позиция № 11-вътрешна пътна мрежа с. Острица с обща дължина от 12 км.
13. ЗКПУ „ФИЛИП ТОТЮ” , гр. Две могили с вх. №5140/24.10.2016 г, час:15:58ч.;

Обособена позиция 1-ул. „Гагарин”, ул. „Алеко Константинов”, ул. „Трапезица”, ул.
„Васил Друмев”, ул. „Цар Симеон”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Ангел Кънчев”, ул.
„Чипровци”, ул. „Козлодуй”, ул. „Панайот Волов”, ул. „Георги Бенковски”, ул. „Стефан
Караджа”, ул. „Панайот Хитов”, ул. „Орлова чука”, ул. „Тетевен”, ул. „Оборище”, ул.
„Хаджи Димитър”, ул. „Васил Левски”, ул. „Цар Иван Асен”, ул. „Възраждане”, ул.
„Христо Г. Данов”, ул. „Георги Кирков”, ул. „Захари Стоянов”, ул. „Асен Златаров”, ул.
„Райко Николов”, ул. „Ропотамо”, Зърнени храни, ПГСС „К. А. Тимирязев”, пътя до
„Дунарит”, пътя до входа на християнските гробища.
14. ЕТ „М-АНДРЕЙ ИВАНОВ” , гр. Две могили с вх. №5155/25.10.2016 г, час:11:55ч.;

Обособена позиция № 15 – опесъчаване на вътрешна пътна мрежа на гр. Две
могили, общинска пътна мрежа (път ІV RSE 2004 от км. 0+00 до км. 3+0, път ІV RSE
3084 от км. 0+00 до км. 4+9, път ІV RSE 1005 от км. 5+1 до км. 14+1, TGV1137 от км.
14+0 до км. 24+0, път ІV RSE 2006 от км. 4+8 до км. 28+0, път ІV RSE 2082 от км. 0+00
до км. 11+8, път ІV RSE 1005 от км. 0+00 до км. 5+1, път ІV RSE 1082 от км. 0+00 до
км. 7+9, път ІV RSE 3083 от км. 0+00 до км. 1+4, път ІV RSE 1082 от км. 0+00 до км.
7+9)
Комисията констатира, че няма подадени оферти извън срока за получаване, посочен от
Възложителя.
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е удължил първоначално обявения
срок за получаване на оферти, защото до 24.10.2016г. са постъпили по – малко от три
оферти. Срокът за получаване на офертите е удължен до 27.10.2016г.
Комисията констатира, че няма отбелязани забележки при получаване на офертите и че всички
оферти са оформени и представени съобразно изискванията на обявата за събиране на оферти,
публикувана в портала на АОП и Профила на купувача на община Две могили на 17.10.2016 г.
След получаване и запознаване със списъка с участниците, всички членове на комисията
подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП, след което комисията пристъпи към отваряне на
получените оферти по реда на тяхното постъпване:

1. Офертата на 1 „АГРОАКТИВ" ЕООД, град Русе с вх. № 5109/21.10.2016 г, час: 14:50 ч.;
за Обособена позиция № 10-вътрешна пътна мрежа с. Чилнов с обща дължина от 10 км.,
вътрешна пътна мрежа на с. Кацелово с обща дължина от 25 км., път ІV RSE 1082 от км. 0+00
до км. 7+9. е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията
отвори офертата на участника, оповести нейното съдържание и обяви представеното ценово
предложение, което е на обща стойност 85.93 лв. (осемдесет и пет лева и 93 ст) без ДДС или
103.11 лв. (сто и три лева и 11 ст.) с ДДС за един час.
2.Офертата на „ЛАШЕВ ТОПЛИВО” ООД, град Две могили с вх. №5110/21.10.2016 г, час:
15:52 ч.; за Обособена позиция № 14-площад „Филип Тотю”, градски парк, тротоари, двора на
общинска администрация, паркинга пред сградата на Общината, училищни дворове и
дворовете в детската градина и ясла, двора на поликлиниката, двора на Автогарата, оформяне
на кръстовищата, християнски гробищен парк е представена в запечатана непрозрачна
опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата на участника, оповести нейното
съдържание и обяви представеното ценово предложение, което е на обща стойност 65.00 лв.
(шестдесет и пет лева ) без ДДС или 78.00 лв. (седемдесет и осем лева) с ДДС за един час.
3.Офертата на ЕТ „М-АНДРЕЙ ИВАНОВ” , град Две могили с вх. №5114/24.10.2016 г, час:
08:04 ч.; за Обособена позиция 3-ул. „Мизия”, ул. „Камчия”, ул. „Младост”, кв. „Младост”, ул.
„Лом”, ул. „Люлин”, ул. „Витоша”, ул. „Сърнена гора”, ул. „Еделвайс”, ул. „Драва”, ул.
„Александър Стамболийски”, ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Н. Обретенов”, ул. „Тодор Каблешков”,
ул. „Искър”, ул. „Струма”, ул. „Аспарух”, ул. „Янтра”, ул. „Баба Тонка”, ул. „Петър Берон”, ул.
„Иван Вазов”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Стоян Терзиев”, ул.” Пловдив”, ул. „Ген. Заимов”, ул.
„Филип Тотю”, ул. „Марин Дринов”, ул. „Райна Княгиня”, ул. „Сакар планина”, ул. „Цар

Освободител” е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията отвори офертата на участника, оповести нейното съдържание и обяви
представеното ценово предложение, което е на обща стойност 65.00 лв. (шестдесет и пет лева )
без ДДС или 78.00 лв. (седемдесет и осем лева) с ДДС за един час.
4. Офертата на „ИВАНОВ - ГЕОРГИЕВ” ООД , град Две могили с вх. №5115/24.10.2016 г,
час: 08:06 ч.; за Обособена позиция 2-Русенска корабостроителница, до летището, бул.
„България”, ул. „Елба”, ул. „Дружба”, ул. „Пирин”, ул. „Стара планина”, ул. „Рила”, ул.
„Шипка”, ул. „Максим Горки”, ул. „Раковски”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Мидия Енос”,
ул. „София”, ул. „Черно море”, ПК „Филип Тотю” е представена в запечатана непрозрачна
опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата на участника, оповести нейното
съдържание и обяви представеното ценово предложение, което е на обща стойност 70.00 лв.
(седемдесет лева ) без ДДС или 84.00 лв. (осемдесет и четири лева) с ДДС за един час.
5. Офертата на ППК „УСПЕХ” , с. Батишница с вх. №5112/24.10.2016 г, час: 10:34 ч. за
Обособена позиция № 6-вътрешна пътна мрежа с. Батишница с обща дължина от 15 км., път
ІV RSE 1005 от км. 5+1 до км. 14+1 е представена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост. Комисията отвори офертата на участника, оповести нейното съдържание и
обяви представеното ценово предложение, което е на обща стойност 80.00 лв. (осемдесет лева )
без ДДС или 96.00 лв. (деветдесет и шест лева) с ДДС за един час.
6. Офертата на ППК „БАНИСКИ ЛОМ” , с. Баниска с вх. №5122/24.10.2016 г, час: 10:39 ч.
за Обособена позиция № 8-вътрешна пътна мрежа с. Баниска е представена в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата на участника,
оповести нейното съдържание и обяви представеното ценово предложение, което е на обща
стойност 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС или 72.00 лв. (седемдесет и два лева) с ДДС за
един час.
7. Офертата на „АГРОЛУКС 84” , с. Помен с вх. №5123/24.10.2016 г, час:11:16ч. за
Обособена позиция № 9-вътрешна пътна мрежа с. Помен и с. Могилино с обща дължина от 15
км., TGV1137 от км. 14+0 до км. 24+0, път ІV RSE 2006 от км. 4+8 до км. 28+0, път ІV RSE
2082 от км. 0+00 до км. 11+8, път ІV RSE 1005 от км. 0+00 до км. 5+1 е представена в
запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата на
участника, оповести нейното съдържание и обяви представеното ценово предложение, което е
на обща стойност 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС или 72.00 лв. (седемдесет и два лева) с
ДДС за един час.
8. Офертата на ЗП „НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОЛЕВ” , гр. Две могили с вх. №5124/24.10.2016
г, час:11:18ч.; Обособена позиция 5-път ІV RSE 3083 от км. 0+00 до км. 1+4, улиците в

с. Пепелина и улиците в с. Широково за Обособена позиция № 13-пътя до пещера
„Орлова чука” с. Пепелина е представена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост. Комисията отвори офертата на участника, оповести нейното
съдържание и обяви представеното ценово предложение, което е на обща стойност
60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС или 72.00 лв. (седемдесет и два лева) с ДДС за един час.
9. Офертата на ППК „БЪЗОВЕЦ” , с. Бъзовец с вх. №5125/24.10.2016 г, час:11:19ч. за
Обособена позиция № 7-вътрешна пътна мрежа с. Бъзовец е представена в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата на участника,
оповести нейното съдържание и обяви представеното ценово предложение, което е на обща
стойност 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС или 72.00 лв. (седемдесет и два лева) с ДДС за
един час.
10. Офертата на ППК „ЗОРА” , с. Каран Върбовка с вх. №5126/24.10.2016 г, час:11:22ч. за

Обособена позиция № 12-вътрешна пътна мрежа с. К. Върбовка с обща дължина от 15
км., път ІV RSE 1082 от км. 0+00 до км. 7+9 е представена в запечатана непрозрачна
опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата на участника, оповести
нейното съдържание и обяви представеното ценово предложение, което е на обща
стойност 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС или 72.00 лв. (седемдесет и два лева) с
ДДС за един час.
11. Офертата на „ЧЕРНИ ЛОМ 2008” ЕООД , гр. Две могили с вх. №5128/24.10.2016 г,
час:14:02ч. за Обособена позиция 4-ул. „Кирил и Методий”, ул. „Назъм Хикмет”, ул. „Изгрев”,
ул. „Христо Ботев”, ул. „Черни връх”, ул. „Васил Априлов”, ул. „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Чайка”,
ул. „Цариград”, ул. „Булаир”,ул. „Акация”, ул. „Вихрен”, ул. „Бузлуджа”, ул. „Русалка”, ул.
„Осогово”, ул. „Мусала”, ул. „Крали Марко”, ул. „Радецки”, ул. „Места”, ул. „Родопи”, ул.
„Върбан войвода”, ул. „Чаталджа”, ул. „Одрин”, ул. „Гурко”, ул. „Средна гора”, ул. „Тракия”,
ул. „Видин”, ул. „Дунав”, ул. „Шумен”, ул. „Хан Крум”, ул. „Огоста”, ул. „Плиска”, ул. „Н.
Бозвели”, ул. „Тимок”, ул. „Вит” е представена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост. Комисията отвори офертата на участника, оповести нейното съдържание и
обяви представеното ценово предложение, което е на обща стойност 57.44 лв. (петдесет и
седем лева и 44 ст.) без ДДС или 68.93 лв. (шестдесет и осем лева и 93 ст. ) с ДДС за един час.
12. Офертата на „ИНТЕРТРАНС” ЕООД , гр. Русе с вх. №5139/24.10.2016 г, час:15:53ч.за
Обособена позиция № 11-вътрешна пътна мрежа с. Острица с обща дължина от 12 км е
представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори
офертата на участника, оповести нейното съдържание и обяви представеното ценово
предложение, което е на обща стойност 65.00 лв. (шестдесет и пет лева) без ДДС или 78.00 лв.
(седемдесет и осем лева ) с ДДС за един час.
13. Офертата на ЗКПУ „ФИЛИП ТОТЮ” , гр. Две могили с вх. №5140/24.10.2016 г,
час:15:58ч. за Обособена позиция 1-ул. „Гагарин”, ул. „Алеко Константинов”, ул.
„Трапезица”, ул. „Васил Друмев”, ул. „Цар Симеон”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Ангел
Кънчев”, ул. „Чипровци”, ул. „Козлодуй”, ул. „Панайот Волов”, ул. „Георги Бенковски”, ул.
„Стефан Караджа”, ул. „Панайот Хитов”, ул. „Орлова чука”, ул. „Тетевен”, ул. „Оборище”, ул.
„Хаджи Димитър”, ул. „Васил Левски”, ул. „Цар Иван Асен”, ул. „Възраждане”, ул. „Христо Г.
Данов”, ул. „Георги Кирков”, ул. „Захари Стоянов”, ул. „Асен Златаров”, ул. „Райко Николов”,
ул. „Ропотамо”, Зърнени храни, ПГСС „К. А. Тимирязев”, пътя до „Дунарит”, пътя до входа на
християнските гробища е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена
цялост. Комисията отвори офертата на участника, оповести нейното съдържание и обяви
представеното ценово предложение, което е на обща стойност 65.00 лв. (шестдесет и пет лева)
без ДДС или 78.00 лв. (седемдесет и осем лева ) с ДДС за един час.
14. Офертата на ЕТ „М-АНДРЕЙ ИВАНОВ” , гр. Две могили с вх. №5155/25.10.2016 г,
час:11:55ч. за Обособена позиция № 15 – опесъчаване на вътрешна пътна мрежа на

гр. Две могили, общинска пътна мрежа (път ІV RSE 2004 от км. 0+00 до км. 3+0, път
ІV RSE 3084 от км. 0+00 до км. 4+9, път ІV RSE 1005 от км. 5+1 до км. 14+1, TGV1137
от км. 14+0 до км. 24+0, път ІV RSE 2006 от км. 4+8 до км. 28+0, път ІV RSE 2082 от
км. 0+00 до км. 11+8, път ІV RSE 1005 от км. 0+00 до км. 5+1, път ІV RSE 1082 от км.
0+00 до км. 7+9, път ІV RSE 3083 от км. 0+00 до км. 1+4, път ІV RSE 1082 от км. 0+00
до км. 7+9) е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията отвори офертата на участника, оповести нейното съдържание и обяви
представеното ценово предложение, което е на обща стойност 85.00 лв. (осемдесет и пет
лева ) без ДДС или 102.00 лв. (сто и два лева) с ДДС за един час.
С гореописаните действия публичната част от заседанието на комисията приключи.
Комисията продължи своята работа с подробен преглед на офертите на участниците за
съответствия на представените документи с изискванията на Възложителя и установи
следното:

