Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

Утвърждавам:
Дата: 20.11. 2017 г.
Кмет на Община Царево
инж. Георги Иванов Лапчев

ПРОТОКОЛ
Днес, 13.11.2017 г. от 10:00 часа на основание заповед № РД-01-638/13.11.2017 г. на
Кмета на Община Царево, комисия в състав:
Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево;
Членове: 1 инж. Златинка Кирякова – гл. инженер при ОА-Царево;
2. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при ОА-Царево;
3. Здравко Чилингиров – инспектор „ООРОС” при ОА-Царево;
4. Ирина Тодорова – ст. счетоводител при ОА-Царево
се събра, да разгледа и оцени постъпилите оферти по обществена поръчка по чл. 20, ал. 3,
т. 2 от ЗОП /събиране на оферти с обява/, с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване
на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени
места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2017/2018 г., включително до
01.12.2018 г., по обособени позиции”, както следва:
1. Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Царево, ІVкласен път №90076 (I-9(гр.Бургас–с.Лозенец)-с.Велика с.Фазаново); - BGS2281; , ІV-класен
път № 90075 ( с.Лозенец – гр.Царево (стария път)); - BGS1280 и населени места-с.Лозенец ,
с.Велика и с.Фазаново;
2. Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Царево ІVкласен път №90087 (I-9(гр.Бургас–гр.Малко Търново) - с.Българи); - BGS3284, ІV-класен път
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№90081 (I-9(гр.Бургас–гр.Малко Търново)- с.Кости);-BGS2283 и населени места с.Българи,
с.Кости, с.Кондолово;
3. Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Царево ІVкласен път №90079 (ІІI-90077(гр.Царево–гр.Ахтопол)- с.Бродилово); - BGS2282, ІV-класен
път /III-9901,Царево-Ахтопол/-къмп.Нестинарка-Царево/ - BGS1285 и населено място
с.Бродилово;
4. Зимно поддържане, снегочистене и опесъчаване на уличната мрежа в гр.Ахтопол,
включително и част от републиканската пътна мрежа в чертите на града, и с.Варвара;
5. Снегочистене на уличната мрежа на гр.Царево/източната част/-на изток от улица
Преображенска до ул.Морска, къмп.Арапя, път до гробищен парк и къмп.Арапя, зона Север;
6. Снегочистене на уличната мрежа на гр.Царево/западната част/
западно от
ул.Преображенска/включително и ул.Преображенска/, до входа на града, промишлена зона,
път за ПСОВ-Царево, паркинг на Чистота и Озеленяване, паркинг на Общински здравен
център и Спешна медицинска помощ, Пристанище Царево;
7. Снегочистене на улична мрежа на гр.Царево- улична мрежа на кв.Василико,
пътна връзка за кв.Василико, кв.Мандра и промишлена зона в кв.Мандра, улици в
къмп.Нестинарка, паркинг на РС ПБЗН,Улична мрежа на с.Изгрев;
8. Зимно поддържане, снегочистене и опесъчаване на уличната мрежа в
с.Синеморец и с.Резово;
9. Товарене на пясък за опесъчаване на гр.Царево, снегочистене на черни пътища до
стопански ферми, зони и аварийни услуги
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Установи се, че в определения от възложителя срок в деловодството на Община
Царево, са входирани оферти от :
1. „ЕТ ”Сто 2-Стоян Киров”, със седалище и адрес гр.Царево, ул. „Бузлуджа”, №9,
представлявано от Стоян Киров с вх.№ 53-01-1782/06.11.2017 г. в 11:44 часа,
участващ за Обособена позиция №2;
2. ЕТ”Кинг-Георги Димитров”, със седалище и адрес гр.Царево ул.”Странджа” №7,
представлявана от Георги Димитров с вх.№ 53-01-1785/06.11.2017 г. в 16:19 часа,
участващ за Обособена позиция №5 ;
3. ”ТРАНС Б-2” ЕООД, със седалище и адрес гр.Царево, ул.”Г.Раковски” №3, ет.1,
представлявано от Златин Божилов ,с вх.№ 53-01-1791/08.11.2017 г. 14:09 часа,
участващо за Обособена позиция №3 и №6;
4. „Вес-Мари” ЕООД, със седалище и адрес гр. Царево, ул. Резвая №5А, с вх.№ 53-011792/08.11.2017 г. 15:48 часа, участващо за Обособена позиция №9;
5. „Деймар 2015” ЕООД, със седалище и адрес гр. Царево, ул. Юри Гагарин, №1,
представлявано от Иван Димитров Георгиев, с вх.№ 53-01-1793/09.11.2017 г. 09:13
часа участващо за Обособена позиция №7;
6. „Автоцентър Яни” ЕООД, със седалище и адрес гр. Царево, ул. Грънчар №29, с
вх.№ 53-01-1798/10.11.2017 г. 15:47 часа, участващо за Обособена позиция № 4, №5
и №9.
Комисията установи, че за обособена позиция 1 и за обособена позиция 8, няма
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подадени оферти.
След като разгледа офертите, комисията реши, че допуска кандидатите до участие,
тъй като имат представени всички необходими документи и отговарят на предварително
заявените от възложителя изисквания.
На база критерия за оценяване „най-ниската цена”, съгласно документацията за
участие в обществената поръчка, комисията извърши следното класиране по обособени
позиции, както следва:
За Обособена позиция 1 – Няма подадени оферти.
За Обособена позиция 2
За тази обособена позиция се оценяват дейности снегопочистване, опесъчаване и
аварийни услуги.
Класира:
І –во място: „ЕТ ”Сто 2-Стоян Киров”, със седалище и адрес гр.Царево, ул.
„Бузлуджа”, №9, представлявано от Стоян Киров, ЕИК 102910577, с предложени единични
цени на основните видове дейности - снегопочистване – с Багер САТ с челен плуг - 45
лв/мчас, Зил 131 – 50 лв/мчас, опесъчаване с Камаз -35 лв/мчас, транспорт Камаз - 4 лв/км,
аварийни услуги със Зил 131 - 50 лв/мчас, УАЗ транспорт – 1,50 лв/км, товарене машинно с
Багер САТ с челен плуг - 45 лв/мчас.
За дейност снегопочистване – 10 т.
За дейност опесъчаване – 10 т.
За дейност аварийни услуги – 10 т.
За Транспорт – 10 т.
10+10+10+10=40 т.
ІІ-ро място: няма.
За Обособена позиция 3
За тази обособена позиция се оценяват дейности снегопочистване, опесъчаване и
аварийни услуги.
Класира:
І –во място: „Транс-Б-2”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Царево,
ул.”Георги Раковски”№3, ЕИК 202802104, представлявано от Златин Божилов, ЕИК
202802104, с предложени единични цени на основните видове дейности – снегопочистване
– Багер с Челен товарач – 45 лв/мчас, опесъчаване Камаз самосвал -35 лв/мчас, аварийни
услуги Багер с Челен товарач 45 лв/час, транспорт – 4 лв/км.
За дейност снегопочистване – 10 т.
За дейност опесъчаване – 10 т.
За дейност аварийни услуги – 10 т.
Транспорт – 10 т.
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10+10+10+10=40 т.
ІІ-ро място: няма.
За Обособена позиция 4
За тази обособена позиция се оценяват дейности снегопочистване, опесъчаване и
аварийни услуги.
Класира:
І –во място: „Автоцентър Яни” ЕООД, със седалище и адрес гр. Царево, ул.
Грънчар №29 ЕИК 202490448, с предложени единични цени на основните видове дейности
– снегопочистване с Челен товарач–багер - 40 лв/мчас, Мини челен товарач -32 лв/мчас
опесъчаване с товарен автомобил Камаз -25лв/мчас– ръчно, транспорт от/до обекта - 3 лв/км
, аварийни услуги –Багер товарач челен - 40лв/мчас, транспорт 5 лв/км, Мини челен товарач
- 32лв/мчас, 4 лв/км, товарене машинно с Багер товарач челен -40лв/мчас.
За дейност снегопочистване – 10 т.
За дейност опесъчаване – 10 т.
За дейност аварийни услуги – 10 т.
Транспорт – 10 т.
10+10+10+10=40 т.
ІІ-ро място: няма.
За Обособена позиция 5
За тази обособена позиция се оценяват дейности снегопочистване и аварийни услуги.
ЕТ”Кинг-Георги Димитров”, със седалище и адрес гр.Царево ул.”Странджа” №7,
представлявана от Георги Димитров, ЕИК 102197348, с предложени единични цени на
основните видове дейности – снегопочистване – ЮМЗ с челен плуг 40 лв/мчас, аварийни
услуги със Зил 157 с лебедка - 40 лв/мчас, транспорт – 4 лв/км.
„Автоцентър Яни” ЕООД, със седалище и адрес гр. Царево, ул. Грънчар №29 ЕИК
202490448, с предложени единични цени на основните видове дейности – снегопочистване
с Челен товарач–багер - 40 лв/мчас, Мини челен товарач -32 лв/мчас опесъчаване с товарен
автомобил Камаз -25лв/мчас, транспорт от/до обекта - 3 лв/км , аварийни услуги –Багер
товарач челен - 40лв/мчас, транспорт - 5 лв/км, Мини челен товарач - 32лв/мчас, транспорт 4 лв/км, товарене машинно с Багер товарач челен -40лв/мчас.
Съгласно критерия за възлагане най-ниска цена от допълнителната информация към
обществената поръчка за най-ниската предложена цена се определят 10 т, за останалите
предложения е в сила формулата:
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мин. Ст.
А= ————— х 10
Ст.
ЕТ”Кинг-Георги Димитров”
За дейност снегопочистване – 10 т.
„Автоцентър Яни” ЕООД
За дейност снегопочистване – 10 т.
ЕТ”Кинг-Георги Димитров”
За дейност аварийни услуги – 10 т.
„Автоцентър Яни” ЕООД
За дейност аварийни услуги – 10 т.
ЕТ”Кинг-Георги Димитров”
Транспорт – 10 т.
„Автоцентър Яни” ЕООД
Транспорт
4
А= ————— х 10 = 8 т.
5
Комплексна оценка:
ЕТ”Кинг-Георги Димитров” – 10+10+10=30 т.
„Автоцентър Яни” ЕООД– 10+10+8=28 т.
Класира:
І –во място: ЕТ”Кинг-Георги Димитров”
ІІ-ро място: „Автоцентър Яни” ЕООД
За Обособена позиция 6
За тази обособена позиция се оценяват дейности снегопочистване и аварийни
услуги.
Класира:
І –во място: „Транс-Б-2”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Царево,
ул.”Георги Раковски”№3, ЕИК 202802104, представлявано от Златин Божилов, ЕИК
202802104, с предложени единични цени на основните видове дейности – снегопочистване
– Трактор ТК – 80 с челен плуг – 40 лв/мчас, аварийни услуги с Багер с Челен товарач –
40лв/мчас, транспорт – 4 лв/км.
5

За дейност снегопочистване – 10 т.
За дейност аварийни услуги – 10 т.
За транспорт – 10 т.
10+10+10=30 т.
ІІ-ро място: няма.
За Обособена позиция 7
За тази обособена позиция се оценяват дейности снегопочистване и аварийни услуги.
Класира:
І –во място: „Деймар 2012” ЕООД, със седалище и адрес гр. Царево, ул. Юри
Гагарин, №1, представлявано от Иван Димитров Георгиев, ЕИК 202188802, с предложени
единични цени на основните видове дейности – снегопочистване – с трактор 40 лв/мчас,
багер /комбиниран/ - 45лв/мчас, опесъчаване с Камаз самосвал – 40 лв/мчас, аварийни
услуги с трактор – 40лв/мчас, транспорт – 4 лв/км.
За дейност снегопочистване – 10 т.
За дейност аварийни услуги – 10 т.
За транспорт – 10 т.
10+10+10=30 т.
ІІ-ро място: няма.
За Обособена позиция 8 – Няма подадени оферти.
За Обособена позиция 9
За тази обособена позиция се оценяват дейности снегопочистване и аварийни услуги.
„Вес-Мари” ЕООД, със седалище и адрес гр. Царево, ул. Резвая №5А, ЕИК
147128431, с предложени единични цени на основните видове дейности – снегопочистване
с комбиниран багер - 40 лв/мчас, аварийни услуги –Камаз самосвал – 25 лв/мчас, транспорт
- 4 лв/км, товарене с въртящ багер - 40лв/мчас.
„Автоцентър Яни” ЕООД, със седалище и адрес гр. Царево, ул. Грънчар №29 ЕИК
202490448, с предложени единични цени на основните видове дейности – снегопочистване
с Челен товарач–багер - 40 лв/мчас, Мини челен товарач -32 лв/мчас, аварийни услуги –
Багер товарач челен - 40лв/мчас, транспорт - 5 лв/км, Мини челен товарач - 32лв/мчас, 4
лв/км, товарене машинно с Багер товарач челен -40лв/мчас, Мини челен товарач -32
лв/мчас.
Съгласно критерия за възлагане най-ниска цена от допълнителната информация към
обществената поръчка за най-ниската предложена цена се определят 10 т, за останалите
предложения е в сила формулата:
мин. Ст.
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А= ————— х 10
Ст.

„Вес-Мари” ЕООД
За дейност снегопочистване – 10 т.
„Автоцентър Яни” ЕООД
За дейност снегопочистване – 10 т.
„Вес-Мари” ЕООД
За дейност аварийни услуги – 10 т.
„Автоцентър Яни” ЕООД
За дейност аварийни услуги
25
А= ————— х 10 = 6,25 т.
40
„Вес-Мари” ЕООД
Транспорт – 10 т.
„Автоцентър Яни” ЕООД
4
А= ————— х 10 = 8 т.
5
Комплексна оценка:
„Вес-Мари” ЕООД – 10+10+10=30 т.
„Автоцентър Яни” ЕООД – 10+6,25+8=24,25 т.
Класира:
І –во място: „Вес-Мари” ЕООД
ІІ-ро място: „Автоцентър Яни” ЕООД

На основание чл. 97, ал. 4 от ЗОП, протоколът се представя за утвърждаване на Кмета
на Община Царево.

Комисията приключи своята работа по изготвянето на настоящия протокол на 17.11.2017
г. в 16:00 ч.
Председател: Николай Христов – /п/
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Членове: 1. инж. Златинка Кирякова – /п/
2. Мария Динкова – /п/
3. Здравко Чилингиров –/п/
5. Ирина Тодорова – /п/

Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
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