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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 

Номер на обявата: 6 

  

Възложител: Община Борован 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00690 

Адрес: с.Борован, ул.“Иван Вазов“№1 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска] 

Телефон: 0893 666373 

E-mail: ob_borovan@abv.bg  

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) http://www.borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/  

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

Предмет на поръчката: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в 

населените места на територията на Община Борован за експлоатационен сезон 2017/2018 г.” 

със следните три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от  ІV-класната пътна 

мрежа (VRC1015  Борован – Нивянин-4,5км); (VRC1014  Нивянин – границата със с.Соколаре-

2.0км); (VRC1015  Нивянин – границата със с.Буковец-2.0км); уличната мрежа на с. Нивянин и  

уличната мрежа на с. Борован, южно от Оряховско шосе. 

Обособена позиция 2: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна 

мрежа – VRC 1003 от с. Борован  до с. Малорад-7.0км извън регулация; VRC 1037  участъка в 

регулацията на с. Малорад до границата с. Рогозен-2.5км /ІІІ – 133/;  уличната мрежа на с. 

Малорад и уличната мрежа на с. Борован северно от Оряховско шосе. 

Обособена позиция 3: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна 

мрежа – VRC 1016 от с.Добролево до с.Сираково-1.5км; VRC 1016 границата с. Алтимир –  с. 

Сираково – 3.0км –  границата с. Рогозен-2.5км /VRC 1037/, от с. Добролево до Оряховско шосе; 

уличната мрежа на с. Добролево и уличната мрежа на с. Сираково. 

  

Кратко описание: Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община 

Борован за оперативен сезон 2017/2018 година. Обществената поръчка включва зимно 

mailto:ob_borovan@abv.bg
http://www.borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/
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поддържане на 203,05 км. общинска пътна мрежа 

  

Място на извършване: общинска пътна мрежа на територията на община Борован 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 36 500.27 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [x] Да [] Не 

 

Номер на обособената позиция: [ 1  ] 

  

Наименование: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната 

пътна мрежа (VRC1015  Борован – Нивянин-4,5км); (VRC1014  Нивянин – границата 

със с.Соколаре-2.0км); (VRC1015  Нивянин – границата със с.Буковец-2.0км); 

уличната мрежа на с. Нивянин и  уличната мрежа на с. Борован, южно от Оряховско 

шосе. 

 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [  9886,80 ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Номер на обособената позиция: [ 2  ] 

  

Наименование: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната 

пътна мрежа – VRC 1003 от с. Борован  до с. Малорад-7.0км извън регулация; VRC 

1037  участъка в регулацията на с. Малорад до границата с. Рогозен-2.5км /ІІІ – 133/;  

уличната мрежа на с. Малорад и уличната мрежа на с. Борован северно от Оряховско 

шосе. 

 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 19593,84  ] 

Номер на обособената позиция: [ 3  ] 

  

Наименование: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната 

пътна мрежа – VRC 1016 от с.Добролево до с.Сираково-1.5км; VRC 1016 границата с. 

Алтимир –  с. Сираково – 3.0км –  границата с. Рогозен-2.5км /VRC 1037/, от с. 

Добролево до Оряховско шосе; уличната мрежа на с. Добролево и уличната мрежа на 

с. Сираково. 

 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 7019,63  ] 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 

159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а 
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и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 

тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не 

  

Икономическо и финансово състояние: не 

  

Технически и професионални способности:  
 

1. Участникът в процедурата следва да разполага с персонал, включен или не в структурата му, 

включително, отговарящ за контрола на качеството на предоставяната услуга, който следва да е в 

численост, не по-малка от броя на транспортните средства, предвидени за снегопочистване, и 

притежаващ съответната категория за управление на МПС. 

2. Участникът в процедурата следва да разполага с минимум следната механизация и техническо 

оборудване: 2 броя трактора с гребло/дъска/.  

Документи за доказване на технически и професионални способности: 

1.Списък на разполагаемата механизация и техническо оборудване. 

2.  Документ за собственост на механизация и техническо оборудване или документ с който се 

доказва наемането на техниката. 

3. Списък на персонала, който ще обслужва механизацията с доказателства за притежаване на 

съответната категория за управление на МПС. 

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): не 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 
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Критерий за възлагане: 

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 23/10/2017                    Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 31/03/2018                    Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 24/10/2017                   Час: (чч:мм) 11:00     

  

Място на отваряне на офертите: с. Борован, ул. “Иван Вазов“ № 1, ет.2, стая № 27 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или негов упълномощен 

представител или по поща/куриер. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес 

за кореспонденция, телефон и електронен адрес, наименование на поръчката.  

Място на подаване на офертата: с. Борован, ул. “Иван Вазов“ № 1, ет.1, Деловодство 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. 

При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 16/10/2017 

 

Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) [Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска] 

Длъжност: Упълномощено длъжностно лице със Заповед № 277/30.08.2016 г. 

(п)- Информацията е заличена съгл. Чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

 


