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ДО 

ДОНЧО ЗАХАРИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

на обществена поръчка с предмет 

„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа 

в община Трявна през зимния сезон 2016/2017г.“ 

 

ДОКЛАД 

 

от дейността на комисия, назначената със Заповед № 556 от 10.10.2016 г., на Кмета на 

община Трявна за разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура по 

реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Зимно поддържане, 

снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през 

зимния сезон 2016/2017г.“, открита с Решение № 481/29.08.2016 г. и Решение за 

промяна № 497/ 1.09.2016 г. на кмета на община Трявна, в състав: 

 

Председател:  
1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна; 

Членове:       
2. Бранимира Димитрова Терзийска – Михайлова – Секретар на община Трявна; 

3. инж. Румяна Бонева Цанева – Директор Дирекция СДУР при община Трявна; 

4. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна; 

5. Михаил Йорданов Минчев – Специалист ПБЗН при община Трявна. 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАХАРИЕВ, 

 

В съответствие с изискванията за участие в открита процедура, посочени в 

Решение № 481/29.08.2016 г. и Решение за промяна № 497/ 1.09.2016 г. на кмета на 

община Трявна, Обявление за обществена поръчка № 746742/1.09.2016 г. в Регистъра 

на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки и № 2016/S 168-301997 

на обявлението в ОВ на ЕС и Документацията за участие в обществената поръчка, 

достъпни на:  http://tryavna.acstre.com/currentNews-1426-otkrita_procedura_za_.html, е 

подадена надлежно 1 (една) оферта на участие в открита процедура с предмет: „Зимно 

поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община 

Трявна през зимния сезон 2016/2017г.“ от участник ДЗЗД „Зимно поддържане – 

Трявна“, с Вх.№ 1500-532/07.10.2016 г.   

 Офертата на участника беше отворена на публично заседание на 10.10.2016 г. от 

10:00 часа в зала № 403 в сградата на общинска администрация – Трявна, в присъствие 

на представители на медиите. След приключването на публичната част от заседанието 

на комисията, бяха разгледани документите за подбор, които участникът е представил в 

своята оферта. Констатирано беше, че участникът е представил всички изискуеми от 

възложителя документи и той покрива критериите за подбор, включващи минималните 

изисквания за технически и професионални способности на участниците, посочени в 

Раздел V. „Изисквания към участниците в процедурата. Изисквания към офертите и 

необходимите документи“, т.3 и Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчка. 
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След извършването на тези действия беше пристъпено към разглеждане на 

Техническото предложение на участника, като се констатира, че то отговаря на 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. 

На база разгледаните документи и направените констатации, комисията допусна 

участник ДЗЗД „Зимно поддържане – Трявна“ до етап разглеждане на „Предлагани 

ценови параметри“, съдържащи се в неговата оферта. Публичното заседание по 

отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ беше насрочено за 13.10.2016 г. от 

10:30 часа, за което заинтересованите лица са уведомени чрез публикуване на 

съобщение в профила на купувача на официалната страница на община Трявна: 

www.obtryavna.org. 

Извършените действия и направените констатации са отразени в Протокол № 1 

от 10.10.2016 г. от дейността на комисията. 

 

На 13.10.2016 г. от 10:30 часа беше проведено публично заседание за отваряне 

на плика, съдържащ предлагани ценови параметри на участника в присъствие на 

упълномощен представител на участника и представители на медиите. След 

оповестяване на предлаганите от участника цени за изпълнение на поръчката 

комисията продължи своята работа на закрито заседание. Беше констатирано, че 

направеното от участника предложение отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, след което се извърши оценка на офертата, при което 

участника получи 37,95 точки. Извършената оценка и получените резултати са 

отразени в Протокол № 2 от 13.10.2016 г. от дейността на комисията. 

 

Настоящият доклад отразява извършените от комисията действия по 

разглеждането и оценката на направеното от участника предложение за изпълнение на 

поръчката. 

 

Като взе предвид, че представените от участника документи отговарят на 

изискванията на възложителя, на основание чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП, комисията 

 

РЕШИ: 

 

Предлага на възложителя Дончо Тихолов Захариев – Кмет на община Трявна, да 

сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, 

снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през 

зимния сезон 2016/2017г.“, с класирания на 1-во място с получени 37,95 точки участник 

- ДЗЗД „Зимно поддържане – Трявна“. 

 

Настоящият доклад е съставен на 14.10.2016 г. 

 

Комисията, назначена със Заповед № 556 от 10.10.2016 г., на Кмета на община 

Трявна за разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки с предмет „Зимно поддържане, снегопочистване и 

опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 
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2016/2017г.“, предава протоколите от своята дейност, настоящия доклад, заедно с 

цялата документация на възложителя на 14.10.2016 г. в 12:00 часа. 

 

Комисия: 

Председател:  

адв. Галин Ненов ……………….. /п/ 

Членове:       

Бранимира Терзийска ………………../п/ 

инж. Румяна Цанева ………………../п/ 

Вероника Димиева ………………../п/ 

Михаил Минчев ………………../п/ 

 

 

 

Приемам протоколите и доклада от работата на комисията, назначена с моя 

Заповед № 556/10.10.2016 г.: 

 

 

ДОНЧО ЗАХАРИЕВ                /П/ 

Кмет на община Трявна 

14.10.2016 г. 

 

Вярно с оригинала, подписан на хартия! 


