
за получаване, разглеждане н оценка на офертите и класиране на участниците в 
обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма «а» от ЗОП 

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно 
поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през 
експлоатационния период 2014-2015 год." 

Днес 17.10.2014 год., започнаха своята работа членовете на комисията, определена със 
Заповед № РД-09-378 /07.10.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж в състав: 

1. Дарина Стефанова Маринова - правоспособен юрист 
2. Кольо Цанеков - специалност „защита на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи" 
3. Борислава Емилова Йорданова - икономист 

1. Определените в заповедта членове на комисия се събраха в пълен състав и 
започнаха своята работа на 17.10.2014г. в 11:00 часа в сградата на Община Мъглиж, гр. 
Мъглиж, пл."Трети март" № 32, Заседателна зала със задача - получаване, разглеждане и 
оценка на получените оферти в обществена поръчка с предмет: "„Избор на изпълнител за 
предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти 
(четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период 2014-2015 год." 

2. След получаването на Регистъра на получените оферти за възлагане на обществена 
поръчка по реда на глава осма «а» от ЗОП и офертите, определените от Възложителя членове 
на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите, подписаха декларации за 
обстоятелствата по чл. 35 ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 101 г., ал. 2 от 
ЗОП. 

Членовете на комисията установиха следното: 
- Публичната покана с ID номер 9034455 от 07.10.2014г. е публикувана в Портала за 

обществените поръчки на АОП и в сайта на Община Мъглиж в Профил на купувача. 
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В определеният в Публичната покана срок за получаване на оферти- 10:30 часа на 
17.10.2014г. е постъпила 1 (една) оферта за участие във възлагане на обществена поръчка по 
реда на Глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на 
услуги по зимно поддържане и снегопочнстване на пътна мрежа IV-тн (четвърти) клас 
в община Мъглиж през експлоатационния период 2014-2015 год.", както следва: 

1."Промакс" ЕООД, с вх. № РД-09-378#1/16.10.2014,15:12 часа 

3. Отварянето на офертите се извърши при условията на чл.68, ал.З от ЗОП, съгласно чл. 
101г, ал. 3 от ЗОП. 

На публичното заседание на комисията за отваряне на офертите не присъстваха 
представители на участниците. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, както следва: 
1. "Промакс" ЕООД, с вх. № РД-09-378#1/16.10.2014,15:12 часа 

След отварянето на офертите комисията обяви ценовите предложения, и поради факта, 
че има подадена само една оферта и нямаше присъстващи лица, не отправи предложение за 
приподписване на ценовата и техническата оферта. 

Заседанието на комисията продължи при затворени врати. 
След отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, офертите бяха прегледани, 

като при прегледа, комисията установи следното: 
-По целостта на пликовете: - единствената постъпила оферта е представена в 

непрозрачен и неразпечатан плик, заведен във входящия регистър на деловодството на 
Община Мъглиж с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване; 

- По посочване на адрес на възложителя, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес върху илика с офертата: На единствения пликов с 
оферта са посочени наименованието на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс 
и e-mail; 

Комисията допуска единствената представена оферта до разглеждане и пристъпи 
към проверка за съответствие на същата с изискванията на Възложителя, както следва: 

1. "Промакс" ЕООД, с вх. № РД-09-378#1/16.10.2014,15.12. часа 

4. В закрито заседание на комисията, същата провери съответствието на получената 
оферта с изискванията на Възложителя определени в публичната покана и техническите 
спецификации, указанията за участие, образеца на оферта и приложенията към нея-образци 
на документи. 

I. По пълнота на офертите: 
В публикуваната публична покана и указанията неразделна част от нея е 

регламентирано минималното изискуемо от Възложителя съдържание на офертата за 
участие по настоящата публична покана. 

От извършената проверка комисията констатира, следното: 
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1. Относно офертата "Промакс" ЕООД, с вх. № РД-09-378#1/16.10.2014,15.12. часа -
комисията констатира наличието на един запечатан непрозрачен плик. Върху плика 
участникът е посочил адрес на възложителя, наименованието на поръчката, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и e-mail. 

• Относно наличност на представените от участника документи: 
В офертата на участника са представени всички изискуеми от Възложителя 

документи, и не са на лице липсващи такива. 
• Относно отправените от участника предложения 
Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №6 и Работна програма. 

- Относно представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката -
Приложение №6 същото е редовно по съдържание и форма, подписано и подпечатано от 
управлявашия участника, като съдържа следните приложения: 

1. Срок за организация на машини за снегопочистване при снеговалеж 0,1 
/словом:нула цяло и една десета/ астрономически часа 

Срокът представлява времето, за което ще бъдат отзовани почистващи машини 
на пътната мрежа, от момента на подаване на съобщение от страна на упълномощено от 
възложителя лице, при натрупана снежна покривка с дебелина не повече от 2-3 см. Същият 
не може да бъде по-дълъг от 2 астономически часа. 

2. Срок за реакция при аварирала машина в период на снегопочистване 0,2 
/словом: нула цяло и две десети часа/ астрономически часа 

Срокът представлява времето, за което участникът ще регира от уведомяване 
при ситуаг{ия на аварирала снегопочистваща машина в период на снегопочистване, до 
момента, в който същата е сменена с друга. Същият не може да бъде по-дълъг от 2 
астрономическки часа. 

3. Относно представената от участника Работна програма. Приложената от участника 
Работна програма съдържа на кратко: 

1. Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката: 
1.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности: 

Основните дейности по зимното поддържане, които ще бъдат извършени при 
изпълнение на договора и тяхната последователност, са следните: 

> подготвителни работи: 
> снегозащита на пътищата 
> снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните 

степени и ново на зимно поддържане 
> разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания 
> разчистване на снежна покривка от платното за движение 
> отстраняване на снегонавявания и уплътнени снежно-ледени пластове 
> обезопасяване на пътищата против хлъзгане чрез разпръскване на минерални 

материали и химически вещества. 
На следващо място участникът предлага Мерки за осигуряване на нроходнмост 

при зимни условия на пътищата по всяко време на денонощието - изброени са в 
изложението. 

Работната програма продължава със следното: Описание на разпределението на 
техническите средства / в това число техника, механизация, база за техниката и 
складова база/ и човешкия ресурс. 
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За изпълнение предмета на поръчката фирмата разполага със следната техника и 
механизация: 

- Мерцедес "Унимог" със задвижване 4x4, гребло с ширина 2,5м, обем на инертния 
материал 2 м3 и 1 м3 за противозамръзваща течност - 2 броя машини. 

- Мерцедес "пух" с гребло 2м и обем на инертния материал 1,5 м3 - 1 бр. машина 
- "Даф" 75 с гребло Зм и обем на инертния материал 5 м3 - 1бр. машина 
- Комбиниран багер, челен товарач "Komatsu" - 1 бр. машина 

Човешкия ресурс, с който фирмата разполага е следния: 

координатор - 1 бр. 
технически ръководител - 1 бр 
отговорник за организацията на зимното поддържане - 1 бр 
отговорник по контрола на качеството - 1бр 
диспечерски пункт денонощно дежурство през зимния период 
началник техническа поддръжка - 1бр.-
техници в авторемонтната работилница - 5 бр 
машинисти за поддържане в готовност на снегопочистваща техника - Збр. -

За всяка една от посочените длъжности има подробно описание на задълженията и 
дейностите, които трябва да се извършват от посоченото лице. Взаимоотношения между 
описания персонал и структурна подчиненост са представени под формата на линейна 
организационна структура в графичен вид. 

На следващо място се посочват Мерки за управление и контрол на качеството при 
изпълнение на поръчката и Схема за разполагане на техниката на определени места от 
обслужваната територия с оглед по-бърза реакция при силни снеговалежи. 

Въз основа на горното изложение и имайки предвид заложеното от възложителя 
условие, че Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с 
насоките, дадени в указанията за участие, техническата спецификация и методиката за 
оценка на офертите, комисията констатира следното: разписан е подхода за изпълнение 
на предмета на поръчката, отнасящ се до основните дейности на изпълнение при 
евентуалното възлагане на договора и последователността и взаимообвързаността на 
предвидените от него дейности по снегопочистване и снегоизвозване, включително чрез 
определяне на тяхната продължителност и периодичност, съобразно техническата 
спецификация. Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнението предмета на 
поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на 
дейността, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. В 
стратегията са посочени мерки за осигуряване на проходимост при зимни условия на 
пътищата по всяко време на денонощието. Описано е разпределението на техническите 
средства /в това число техника, механизация, база за техникатаа и складова база/ и човешкия 
ресурс с посочени задължения и отговорности на лицата, както и взаимоотношения между 
тях и структурната им подчиненост. Участникът е предложил мерки за управление и контрол 
на качеството при изпълнението на поръчката. Подходът отговаря на изискванията на 
възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото 
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с 
предмета на поръчката. В предложението си участникът е представил схема за разполагане 
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на техниката на определени места от обслужваната територия с оглед по-бърза реакция, при 
силни снеговалежи. Освен това следва е включил и времето, небходимо за извършване на 
дейностите в схемата по повод на организацията на започващото снегопочистване. Подходът 
е ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката. 

Изложението на участника продължава с: 
1.2. Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, 

които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора 
• Времеви рискове, имащи за пряка и неносредственна последица невъзможността 

за изпълнение на поръчката, в това число: 
- Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси 

• По отношение на техниката: 
Видове трудности с използваната техника - посочени са следните рискове: 
1. Авария на машина, която не може да бъде отстранена от квалифициран персонал 
2. Кражба на механизация 
3. Умишлена вреда, причинена от недобросъвестни лица върху механизацията и 
оборудването. 
4. Поява на шум и вибрации над нормативните нива при работа с механизация. 

За всеки един от посочените рискове са описани конкретни и подробни аспекти и 
сфери на влияние на риска; мерки за недопускане проявлението на риска; мерки за 
преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

• По отношение на материалите 
Идентифициране на риск със средна степен на вероятност 

1.Доставени некачествени материали 
2.закъснение на доставки 
3.Увреждане на материали при лошо съхранение 
4.Кражби и нанасяне на щети от недобросъвестни лица. 
5.Финансов фалит на доставчик 

За всеки един от посочените рискове са описани конкретни и подробни аспекти и сфери 
на влияние на риска; мерки за недопускане проявлението на риска; мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване на риска. 

- Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия 
За риска са описани конкретни и подробни аспекти и сфери на влияние на риска; мерки 

за недопускане проявлението на риска; мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска. 

- Други времеви рискове 
1. Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите 

По отношение увреждане живота и/или здравето на работниците/служителите. 
2.Липса или недостътъчно съдействие от страна на другите участници 

изпълнение на дейността 
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• Риск, свързан с промяна на населените места и пътищата, които следва да се 
ночитват, водещи до промяна в организацията на изпълнене; 

• Рискове свързани промяна в законодателството. 
• Рискове свързани с опазване на околната среда. 

За всеки един от посочените рискове са описани конкретни и подробни аспекти и сфери 
на влияние на риска; мерки за недопускане проявлението на риска; мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване на риска. 

Въз основа на горното изложение и имайки предвид заложеното от възложителя 
условие, че Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с 
насоките, дадени в указанията за участие, техническата спецификация и методиката за 
оценка на офертите, комисията констатира следното: 

След направения обстоен преглед на обяснителната записка на участника, комисията 
установи, че "Промакс"ЕООД е посочил в предложението си за изпълнение на поръчката, 
според виждането си, различните аспекти и сфери на влияние на посочените рискове, както и 
мерки за недопускане на идентифицираните рискове и предотвратяване на настъпили такива. 
Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове: 

- Разгледани аспекти и сфери на влияние на риска; 
- Мерки за недопускане проявлението на риска; 
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

Описанието на рисковете от участника включва всички изискуеми от 
възложителя елементи по отношение на риска - разгледани са всички 
индентифицнрани от Възложителя рискове, както и описание на всички елементи към 
тях от техническата спецификация. 

Видно от гореизложеното, участникът е представил към предложението си за 
изпълнение на поръчката Работна програма, която е пълна и съобразена с насоките, 
дадени в указанията за участие и техническата спецификация, 

Ето защо е налице явно съответствие на офертата на участника с изискванията 
на Възложителя, заложени в условията на поканата и комисията допуска участника 
"Промакс" ЕООД до оценка на техническото му предложение. 

о Ценово предложение - Приложение №7; 

Представеното от участника ценово предложение е редовно по съдържание и форма, 
комисията не установи наличие на числови и аритметични грешки. 

За изпълнение на настоящата поръчка, в съответствие с условията на публикуваната 
документация за настоящата процедура, общата стойност на нашето ценово предложение 
възлиза на: 

1. за снегопочистване 45 /четирдесет и пет/ лева/км. без ДДС, а с ДДС 54/петдесет и 
четири/ лева/км. 

2. за опесъчаване 40 /четирдесет/ лева/м/ч. без ДДС, а с ДДС 48 /четирдесет и осем/ 
лева/м/ч. 

3. за роторен снегорин 100 /сто/ лева/м/с. без ДДС, а с ДДС 120 /сто и двадесет/ 
лева/м/с. 
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C това приключи офертата на участника. 

След направения обстоен преглед на офертата на участника от комисията и въз 
основа на горе изложените факти и мотиви, комисията единодушно взе: 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

Да не предлага за отстраняване офертата на участник „Промакс" ЕООД и да 
допусне същия до оценка на направените от него Технически предложения за 
изпълнение на поръчката и Ценови предложения но утвърдената от Възложителя 
методика за оценка на офертите. 

Комисията единодушно реши да не предлага за отстраняване участник в 
публичната покана. 

Комисията единодушно реши да не предлага за отстраняване и да допусне до 
оценка на офертите по утвърдената от Възложителя методика следните участници: 

1. "Промакс" ЕООД, гр. Мъглиж 

Н.Оценка и класиране на офертите на участниците 
Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците, допуснати до 
оценка на офертите по следната утвърдената от Възложителя методика: 

„КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА" СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА БАЗА СЛЕДНИТЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ: 
П о к а з а т е л и за о ц е н к а : 

• Срок за организация на машини за снегопочистване при обилен снеговалеж 
• Срок за реакция при аварирала машина в период на снегопочистване 
• Цена за опесъчаване за един машиночас 
• Цена за снегопочистване за един километър 
• Цена за обработка с роторен снегорин за един машиночас 

О т н о с и т е л н а т е ж е с т на п о к а з а т е л и т е за о ц е н я в а н е : 
• Срок за организация на машини за снегопочистване при снеговалеж (К1) - с 

максимален брой точки - 100 и относително тегло в комплексната оценка 20% 

• Срок за реакция при аварирала машина в период на снегопочистване (К2) - с 
максимален брой точки -100 и относително тегло в комплексната оценка 20% 

• Цена за снегопочистване за един километър (КЗ)- с максимален брой точки - 100 и 
относително тегло в комплексната оценка 30 %. 

• Цена за опесъчаване за един машиночас (К4)- с максимален брой точки - 100 и 
относително тегло в комплексната оценка 20 %. 

• Цена за обработка с роторен снегорин за един машиночас (К5)- с максимален брой 
точки - 100 и относително тегло в комплексната оценка 10 %. 
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Определяне па к о м п л е к с н а т а оценка „КО": 
Максималният брой точки по показателите Kl, К2, КЗ, К4 и К5 получава офертата с 

предложена най-ниска цена - 100 точки. 
1. Срок за организация на машини за снегопочнстване при снеговалеж (К1) - с 
максимален брой точки - 100 и относително тегло в комплексната оценка 20% 

Срокът представлява времето, за което ще бъдат отзовани почистващи машини на 
пътната мрежа, от момента на подаване на съобщение от страна на упълномощено от 
възложителя лице, при натрупана снежна покривка с дебелина не повече от 2-3 см. Същият 
не може да бъде по-дълъг от 2 астономически часа. 

Kl = К1 мин/ К1 участник х 100, 
където: 

- К1 мин е най-краткият, предложен срок, (съгласно Техническо предложение) на 
участника, предложил най-кратък срок. 

- К1 участник е срокът, предложен от оценявания участник, съгласно Техническото 
предложение на съответния; 

2. Срок за реакция при аварирала машина в период на снегопочистване (К2) - с 
максимален брой точки - 100 и относително тегло в комплексната оценка 20% 

Срокът представлява времето, за което участникът ще регира от уведомяване при 
ситуация на аварирала снегопочистваща машина в период на снегопочистване, до момента, 
в който същата е сменена с друга. Същият не може да бъде по-дълъг от 2 
астрономическки часа. 

К2 = К2 мин/ К2 участник х 100, 
където: 

- К2 мин е най-краткият, предложен срок, (съгласно Техническо предложение) на 
участника, предложил най-кратък срок. 

- К2 участник е срокът, предложен от оценявания участник, съгласно Техническото 
предложение на съответния; 

3. Цена за снегопочистване на километър (КЗ) е с тежест 30 % в комплексната 
оценка - представлява представлява предложена от участника крайна цена и оценката се 
формира по следния начин: 

КЗ = КЗ мин/ КЗ участник х 100, 
където: 

- КЗ мин е най-ниската, предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото 
предложение) на участника, предложил най-ниска цена. 

- КЗ участник е цената предложена от оценявания участник без вкл. ДДС, съгласно 
Ценовото предложение на съответния; 

4. Цена за онесъчаване за машиночас (К4) е с тежест 20 % в комплексната оценка -
представлява представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по 
следния начин 
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K4 = K4 мин/ K4 участник х 100, 
където: 

- К4 мин е най-ниската, предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото 
предложение) на участника, предложил най-ниска цена. 

- К4 участник е цената предложена от оценявания участник без вкл. ДДС, съгласно 
Ценовото предложение на съответния; 

5. Цена за обработка с роторен снегорин (К5) е с тежест 10 % в комплексната оценка 
- представлява представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира 
по следния начин: 

К5 = К5 мин/ К5 участник х 100 
където: 

- К5 мин е най-ниската, предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото 
предложение) на участника, предложил най-ниска цена. 

- К5 участник е цената предложена от оценявания участник без вкл. ДДС, съгласно 
Ценовото предложение на съответния; 

Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна 

оценка по формулата: 

КО = К1 х 20 % + К2 х 20 % + КЗ х 30 % + К4 х 20% + К5 х 10% 

> По показател: Срок за организация на машини за снегопочистване при 
снеговалеж (К1) - участникът получава 100 точки, формирани както следва: 

К1 = К1 мин/ К1 участник х 100, 
където: 

- К1 мин е най-краткият, предложен срок, (съгласно Техническо предложение) на 
участника, предложил най-кратък срок. 

- К1 участник е срокът, предложен от оценявания участник, съгласно Техническото 
предложение на съответния; 

Предвид, факта, че допуснатият до оценяване участник е само един, формулата се 
прилага както елдва: 

К1 = ( 0,1 / 0,1 ) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

>По показател Срок за реакция при аварирала машина в период на 
снегопочистване (К2) - участникът получава ЮОточки, формирани както следва: 

К2 = К2 мин/ К2 участник х 100, 
където: 

- К2 мин е най-краткият, предложен срок, (съгласно Техническо предложение) на 
участника, предложил най-кратък срок. 
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- K2 участник е срокът, предложен от оценявания участник, съгласно Техническото 
предложение на съответния; 

Предвид, факта, че допуснатият до оценяване участник е само един, формулата се 
прилага както слдва: 

К2 = ( 0,2 / 0,2 ) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

>По показател: Цена за снегопочистване на километър (КЗ) - - участникът 
получава ЮОточки, формирани както следва: 

КЗ = КЗ мин/ КЗ участник х 100, 
където: 

- КЗ мин е най-ниската, предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото 
предложение) на участника, предложил най-ниска цена. 

- КЗ участник е цената предложена от оценявания участник без вкл. ДДС, съгласно 
Ценовото предложение на съответния; 

Предвид, факта, че допуснатият до оценяване участник е само един, формулата се 
прилага както слдва: 

КЗ = (45,00 / 45,00) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

>По показател: Цена за опесъчаване за машиночас (К4) - участникът получава 
ЮОточки, формирани както следва: 

К4 = К4 мин/ К4 участник х 100, 
където: 

- К4 мин е най-ниската, предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото 
предложение) на участника, предложил най-ниска цена. 

- К4 участник е цената предложена от оценявания участник без вкл. ДДС, съгласно 
Ценовото предложение на съответния; 

Предвид, факта, че допуснатият до оценяване участник е само един, формулата се 
прилага както слдва: 

КЗ = (40,00 / 40,00) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

>11о показател: Цена за опесъчаване за машиночас (К4) - участникът получава 
ЮОточки, формирани както следва: 

К5 = К5 мин/ К5 участник х 100 
където: 

- К5 мин е най-ниската, предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото 
предложение) на участника, предложил най-ниска цена. 

- К5 участник е цената предложена от оценявания участник без вкл. ДДС, съгласно 
Ценовото предложение на съответния; 
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Предвид, факта, че допуснатият до оценяване участник е само един, формулата се 
прилага както слдва: 

КЗ = (100,00 /100,00) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

V Обща оценка на предложението на участника "Промакс" ЕООД, гр. Мъглиж: 

КО = 100 х 20 % + 100 х 20 % + 100 х 30 % + 100 х 20% + 100 х 10% = ЮОточки 

III. Комисията класира участници, допуснати до оценка на направените от тях 
предложения, по следния начин: 

> 1-во място - Участник "Промакс" ЕООД, гр. Мъглиж, с комплексна оценка -
ЮОт. 

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извърши от комисията 
но реда определен в Раздел IV от Вътрешните правила, определящи реда за планиране, 
организация на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за 
контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община 
Мъглиж, утвърдени и актуализирани със Заповед № РД-09-ЗЗЗШ1/ 30.09.2014 г. на 
Кмета на Община Мъглиж. 

IV.Решение на определените в заповедта членове на комисия. 
В резултат на извършения преглед, оценка и класиране на представените оферти на 

допуснатите участници, определената със заповед № РД-09-378/07.10.2014г. на Кмета на 
Община Мъглиж Комисия единодушно излезе с 

Предлага на Кмета на Община Мъглиж, на основание чл.101е от ЗОП да възложи 
изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне 
на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) 
клас в община Мъглиж през експлоатационния период 2014-2015 год." на участника 
класиран на първо място, а именно: "Промакс" ЕООД, гр. Мъглиж. 

Комисията приключи своята работа в 16:30 часа на 20.10.2014г. и представи настоящия 
протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците на 
Кмета на Община Мъглиж за утвърждаване на 21.10.2014г. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 2 

Коми 
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