
1 
 

 
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: [14] 

  

 Възложител: Община Борован 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00690 

Адрес: с. Борован, ул.Иван Вазов №1 

Лице за контакт Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска 

Телефон: 00359 893666373 

E-mail: ob_borovan@abv.bg 

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

Документацията е достъпна на интернет адрес : http://borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/ 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

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 2018/2019 г. по  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 
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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:   

Избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и 

улици в населените места на територията на Община Борован за експлоатационен сезон 

2018/2019 г. по  три обособени позиции 

 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 45 834.48 лева    

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] 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): [12 415.15] 

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): [24 604.57] 

 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): [8 814.76] 
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Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:Възложителят не 

поставя изискване. 

 

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изискване. 

 

Технически и професионални способности: 

1.  Участникът следва да има на разположение минимум 2 броя трактори с гребло/дъска/. 

Забележка: Това изискване е приложимо независимо дали съответният участник 

участва за изпълнение само на една от горепосочените обособени позиции или ще 

участва и за трите едновременно. Т.е. минималният брой на транспортните средства 

остава 2 (два) броя, ако даден участник подаде оферта за участие само за изпълнение 

на обособена позиция №1, само за изпълнение на обособена позиция №2 и само за 

изпълнение на обособена позиция №3  или подаде оферта за изпълнение в комбинация 

едновременно от две или три от описаните обособени позиции.   

Обстоятелството се удостоверява в т.5 от Заявлението за участие – образец №3 

При подписване на договора участникът, избран за изпълнител представя 

Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани за изпълнение на поръчката.  

За доказване на собствеността и при ползване под наем на МПС участникът, 

определен за изпълнител преди сключване на договора представя: 

а) регистрационни талони на машините (заверени от участника копия); 

б) заверени копия на документите, доказващи собственост или официален 

ангажимент (окончателен договор за покупка, наем, лизинг и прочее). Договорът за 

наем, трябва да е валиден към датата на подаване на офертата и да е със срок не по-

малък от 8 месеца от датата на подаване на офертата. В случай, че се представи договор 

за ползване с по-кратък срок, участникът представя декларация, с която поема 

ангажимент да осигури продължаването му до изтичане срока на договора. 

  

2. Участникът следва да разполага с необходимия брой персонал, който ще изпълнява 

поръчката, а именно най-малко 2 (два) броя шофьори, съответно за всяко 

специализирано техническо средство, притежаващи валидна правоспособност за 

управление на моторното превозно средство от съответната категория. 

Обстоятелството се удостоверява в т.6 от Заявлението за участие – образец №3 с 

посочване на информация за всяко предложено за изпълнение на поръчката техническо 

лице, по отношение на професионалната квалификация, информация относно 

категорията правоуправление на МПС, с посочен срок на валидност, както и кое МПС 

от предложените от участника ще управлява 

 

При подписване на договора участникът, избран за изпълнител представя 

Списък на технически лица за изпълнение на  дейностите по зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на 

Община Борован. 
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Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или 

юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, 

доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.  Това условие се прилага и когато 

участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и 

участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или 

юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, 

който не е юридическо лице, изброените по–горе изисквания важат за 

обединението/консорциума като цяло. 

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от изискванията на Възложителя, ще 

бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка. 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] 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 

 
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) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг): 22.10.2018г.                    Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 60 (шестдесет) календарни дни 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 23.10.2018 г.                         Час: 11:00 

  

Място на отваряне на офертите:  в сградата на община Борован, с. Борован, ул.Иван Вазов №1 

  

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

  

  

 

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

 В настоящата обществена поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието на 

дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях 

лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 

изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

 

ОПЦИЯ  

Максималният финансов ресурс по обществената поръчка е в размер на 70000,00 лева без 

ДДС. В срока на договорите, сключени по отделните позиции, възложителят може при 

необходимост да заяви допълнително възникнали работи по зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община 

Борован при същите единични цени от офертата на  изпълнителя, в рамките на общата цена на 

договора, увеличена с 50%. 

 

 

2. Приложения към обявата са: 

Указания за подготовка на офертата, техническа спецификация и образци на документи. 

  

 
  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [15.10.2018г.] 

 

 Възложител: (П)  

Налице е положен подпис, като същият е заличени на основание чл. 42, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните 

данни (ЗЗЛД) 

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

Длъжност: [Зам. кмет на Община Борован] 

 


