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РЕШЕНИЕ № 244 / 19.07.2017 г.
От обявената от Община Борован, пазарна консултация за събиране на оферти, на
основание чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и чл. 44 от
ЗОП, за определяне стойността на разхода за извършване на строително–монтажни
работи, с които да се кандидатства по проект „Реконструкция на общинска
четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“– с.
Борован, ул. Иван Вазов (от от. 380 до път VRC 1015, дължина 1000м) и път
Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 1400м) “, с. Малорад – от моста за
Рогозен до граница Малорад – Рогозен (ул. Георги Димитров / от ос 72 до ос 259/;
извън регулация / от ос 259 до границата с Рогозен/); с. Сираково (извън регулация –
/от границата с Рогозен до ос 48/; ул. “Ерменко“– /от ос 48 до ос 63/; ул. „Иван
Вазов“–/ от ос 63 до ос 60/; ул. „Георги Димитров“–/ от ос 48 до ос 63/); с. Нивянин /за
Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“–/ от ос 37 до ос 112/; ул. „Иван Нивянин –/ от ос 112
до ос 123/; ул. „Максим Горки“– /от ос 123 до ос 130/); с. Нивянин / за Соколаре/ (ул.
Лазар Петров – /от ос 37 до ос 83/; ул. „Иван Нивянин – /от ос 83 до ос 76/; ул. „Иван
Нивянин“–/ от ос 76 до ос 70/; ул. „Иван Нивянин“– /от ос 70 до ос 69/) “.
В обявения срок са постъпили 3 оферти, а именно:
1. „Пътремонт” ООД с обявена обща стойност в лева без ДДС: 668 294.43 лева.
Участникът е представил Удостоверение № II-TV 003322 от Централен професионален
регистър на строителя. Участникът е декларирал вписване в Търговския регистър към
Агенция по вписванията с ЕИК 106544209.
2. „Партрейд" ЕООД с обявена обща стойност в лева без ДДС: 666 882.83 лева.
Участникът е представил Удостоверение № II-TV 004843 от Централен професионален
регистър на строителя. Участникът е декларирал вписване в Търговския регистър към
Агенция по вписванията с ЕИК 112062174.
3. „Петканин” ЕООД с обявена обща стойност в лева без ДДС: 662 400.82 лева.
Участникът е представил Удостоверение № II-TV 004534 от Централен професионален
регистър на строителя. Участникът е декларирал вписване в Търговския регистър към
Агенция по вписванията с ЕИК 10162696.
На основание постъпилите предложения
РЕШИХ:
Обявявам, за определена най-ниска стойност на инвестицията: проект „Реконструкция на
общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община
„Борован“– с. Борован, ул. Иван Вазов (от от. 380 до път VRC 1015, дължина 1000м) и

път Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 1400м) “, с. Малорад – от моста
за Рогозен до граница Малорад – Рогозен (ул. Георги Димитров / от ос 72 до ос 259/;
извън регулация / от ос 259 до границата с Рогозен/); с. Сираково (извън регулация –
/от границата с Рогозен до ос 48/; ул. “Ерменко“– /от ос 48 до ос 63/; ул. „Иван
Вазов“–/ от ос 63 до ос 60/; ул. „Георги Димитров“–/ от ос 48 до ос 63/); с. Нивянин /за
Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“–/ от ос 37 до ос 112/; ул. „Иван Нивянин –/ от ос 112
до ос 123/; ул. „Максим Горки“– /от ос 123 до ос 130/); с. Нивянин / за Соколаре/ (ул.
Лазар Петров – /от ос 37 до ос 83/; ул. „Иван Нивянин – /от ос 83 до ос 76/; ул. „Иван
Нивянин“–/ от ос 76 до ос 70/; ул. „Иван Нивянин“– /от ос 70 до ос 69/) “, както следва:
1.

„Петканин” ЕООД с обявена обща стойност в лева без ДДС: 662 400.82 лева

Определям за стойност на разхода на обявената Пазарна консултация на инвестицията:
проект „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован
–пътища в община „Борован“– с. Борован, ул. Иван Вазов (от от. 380 до път VRC
1015, дължина 1000м) и път Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 1400м) “,
с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад – Рогозен (ул. Георги Димитров
/ от ос 72 до ос 259/; извън регулация / от ос 259 до границата с Рогозен/); с. Сираково
(извън регулация – /от границата с Рогозен до ос 48/; ул. “Ерменко“– /от ос 48 до ос
63/; ул. „Иван Вазов“–/ от ос 63 до ос 60/; ул. „Георги Димитров“–/ от ос 48 до ос 63/);
с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“–/ от ос 37 до ос 112/; ул. „Иван
Нивянин –/ от ос 112 до ос 123/; ул. „Максим Горки“– /от ос 123 до ос 130/); с.
Нивянин / за Соколаре/ (ул. Лазар Петров – /от ос 37 до ос 83/; ул. „Иван Нивянин –
/от ос 83 до ос 76/; ул. „Иван Нивянин“–/ от ос 76 до ос 70/; ул. „Иван Нивянин“– /от
ос 70 до ос 69/) “ – 116 052,94 лв. без ДДС
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