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УТВЪРЖДАВАМ:(П) 
Десислава Николаева Марковска  

упълномощено длъжностно лице със Заповед №261/18.10.2018г. 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за 

прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за разглеждане и оценка на 

офертите и класирането на участниците от комисия назначена със Заповед № 

282/30.10.2018г. на Зам.-кмета Десислава Николаева Марковска, в качеството на 

упълномощено длъжностно лице съгласно Заповед №261/18.10.2018г. на 

инж.Десислава Димитрова Тодорова - кмет на община Борован за провеждане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „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, открита с публикувана в Профил на 

купувача обява № 14/15.10.2018г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 2 

от ЗОП с импортиран документ № 9081893 от 15.10.2018 г. 

На 30.10.2018 г. от 13:00 часа, в с. Борован, сградата на общинска 

администрация Борован, се събра комисия в състав: 

Председател: инж.Калинка Стоянова Петкова – Директор дирекция 

„УТОСЕУЗГФ“ 

Членове: 

       1. Ани Мариянова Искренова- гл.експерт „ЕПНП“ 

       2. Мариана Ангелова Вельовска- гл.експ. „Финанси“ 

     

назначена със Заповед № 282/30.10.2018г. на Зам.-кмета Десислава Николаева 

Марковска, в качеството на упълномощено длъжностно лице съгласно Заповед 

№261/18.10.2018г. на инж.Десислава Димитрова Тодорова - кмет на община Борован, 

като проведе открито заседание, за да извърши разглеждане на офертите на  
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участниците в обществената поръчка с предмет: „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 

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. 

На публичното заседание за отваряне на офертите по обществената поръчка не 

присъстваха представители на участниците. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването на комисията и 

подписа приемо-предавателния протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В първоначално обявения на Профила на купувача срок за предоставяне на 

оферти 22.10.2018 г., 17:00 часа  е постъпила само една оферта от участник, поради 

което срокът е удължен до 29.10.2018 г., 17:00 часа, като след изтичане на крайния срок 

комисията констатира, че са постъпили оферти, както следва: 

1. Оферта с вх. № 30-418/22.10.2018г. – 13.32ч. на „Ирена-Агро” ЕООД, 

с.Добролево, ул. „Благой Монов” №56;  
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2. Оферта с вх.№30-429/29.10.2018г. – 13.09ч. на „Бълван” ООД, село Борован, 

ж.к. „Местност рога”; 

3. Оферта с вх.№30-430/29.10.2018г. – 13.09ч. на „Бълван” ООД, село Борован, 

ж.к. „Местност рога”; 

 

След обявяване на списъка с участниците, председателят и членовете на 

комисията, подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 2 и 

чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на постъпилите пликове по 

реда на тяхното постъпване и съобщаване на ценовите предложения. 

Оферта с вх. № 30-418/22.10.2018г. на „Ирена-Агро” ЕООД, ЕИК 201780473, със 

седалище и адрес на управление: област Враца, община Борован, с.Добролево 3253, 

ул.”Благой Монов” №56, с която се предлага обща цена изпълнение на поръчката в 

размер на 8 800.00 лева /осем хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, съответно 10 560.00  

лева /десет хиляди петстотин и шестдесет лева/ с ДДС. Цена за поддържан и 

почистен километър в лева.:10.00лв./км. без ДДС и 12.00лв./км с ДДС. Участникът 

е е подал оферта за 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”. 

Оферта с вх. № 30-429/29.10.2018г. на „Бълван” ООД, ЕИК 203323936, със 

седалище и адрес на управление: област Враца, община Борован, с.Борован 3240, ж.к. 

„Местност рога”, с която се предлага обща цена изпълнение на поръчката в размер на 

12 415.15 лева /дванадесет хиляди четиристотин и петнадесет лева и 15 стотинки/ без 

ДДС, съответно 14 898.18  лева /четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и осем 

лева и 18 стотинки/ с ДДС. Цена за поддържан и почистен километър в 

лева.:10.00лв./км. без ДДС и 12.00лв./км с ДДС. Участникът е е подал оферта за 

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

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

Оферта с вх. № 30-430/29.10.2018г. на „Бълван” ООД, ЕИК 203323936, със седалище и 

адрес на управление: област Враца, община Борован, с.Борован 3240, ж.к. „Местност 

рога”, с която се предлага обща цена изпълнение на поръчката в размер на 24 604.57 

лева /двадесет и четири хиляди шестотин и четири лева и петдесет и седем стотинки/ 

без ДДС, съответно 29 525.48 лева /двадесет и девет хиляди петстотин двадесет и пет 

лева и четиридесет и осем стотинки/ с ДДС. Цена за поддържан и почистен 

километър в лева.:10.00лв./км. без ДДС и 12.00лв./км с ДДС. Участникът е е подал 

оферта за 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. 

С отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения приключи 

публичната част от работата на комисията.  

Комисията продължи своята работа при закрити врати с разглеждане на 

офертите на участниците. 

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. 

1. Оферта с вх. № 30-429/29.10.2018г. на „Бълван” ООД, ЕИК 203323936, със 

седалище и адрес на управление: област Враца, община Борован, с.Борован 3240, ж.к. 

„Местност рога”, представена в запечатана непрозрачна опаковка, участникът е 

представил следните документи: 

№ Съдържание Вид на Брой 

страници 
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документа 

(оригинал или 

заверено 

копие) 

на всеки 

документ 

1. Опис на представените документи, съдържащи се 

в офертата, подписан от участника – Образец № 

1; 

оригинал 2 бр. 

2. Представяне на участника – Образец № 2; оригинал 2 бр. 

3. Заявление за участие – Образец № 3;  оригинал 4 бр. 

4. Документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението (когато е 

приложимо) - заверено от участника копие; 

неприложимо  

5. Доказателство/а за поетите от 

подизпълнителя/ите/ задължения (когато е 

приложимо); 

неприложимо  

6.  Доказателство/а за поетите от третите лица 

задължения (когато е приложимо); 

неприложимо  

7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;  

оригинал 2 бр. 

8. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

3-6 от ЗОП – Образец № 5;  

оригинал 2 бр. 

9. Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност (когато е приложимо); 

неприложимо  

10. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител такива – Образец № 6; 

неприложимо  

11. Декларация за съгласие, за участие като трето 

лице – Образец № 7; 

неприложимо  

12. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за 

обществените поръчки – Образец № 8; 

оригинал 1 бр. 
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13. Декларация по чл. 3, т. 8  и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици 

– Образец № 9; 

оригинал 2 бр. 

14. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – 

Образец № 10; 

оригинал 1 бр. 

15. Декларацията по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари (ЗМИП) - Образец № 

11 

неприложимо  

16. Техническо предложение, съдържащо: 

 Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – 

оригинал или нотариално заверено 

копие; 

 Предложение за изпълнение на поръчката 

в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на 

възложителя – Образец № 12; 

 

неприложимо 

 

 

 

оригинал 

 

 

 

 

 

 

 

2 бр. 

17. „Ценово предложение” – Образец № 17  оригинал 2 бр. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от участника 

„Бълван” ООД и констатира, че участникът отговаря на изискванията за участие в 

поръчката и на критериите за подбор, поставени от възложителя, спазени са всички 

изисквания към офертите и са предоставени необходимите документи към нея. Въз 

основа на проверката за съответствието на участника с критериите за подбор, 

комисията реши да допусне до  разглеждане офертата на участника „Бълван” 

ООД, като съответстваща с критериите за подбор. 
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Комисията продължи своята работа като пристъпи към подробно разглеждане на 

ценовата оферта на допуснатия участник. Комисията извърши обстоен преглед на 

ценовото предложение и съответствието му с изискванията на Възложителя, заложени 

в Документацията за участие в настоящата поръчка и обявата по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП.  

 

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „Бълван” ООД, 

отговаря напълно на изискванията на Възложителя - съответства по форма и 

съдържание на образеца на Възложителя, липсват технически и аритметични грешки, 

предложените цени не надвишават максимално допустимата прогнозна стойност.  

Комисията продължи с оценяването съгласно одобрения показател за оценка на 

допуснатите участници в поръчката, както следва: 

І-во място: Участник „Бълван” ООД с обща цена за изпълнение на 

поръчката 12 415.15 лв. без ДДС.  

 

Въз основа на гореизложеното, Комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

Предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнител на обществена поръчка по 

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, 

открита с публикувана в Профил на купувача обява № 14/15.10.2018г. за обществена 

поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с импортиран документ № № 9081893 

от 15.10.2018 г. за изпълнител да бъде определен класирания на първо място участник: 

„Бълван“ ООД, ЕИК 203323936, област Враца, община Борован, с.Борован 3240, ж.к. 

„Местност рога”. 

 

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. 
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1. Оферта с вх. № 30-430/29.10.2018г. на „Бълван” ООД, ЕИК 203323936, със 

седалище и адрес на управление: област Враца, община Борован, с.Борован 3240, ж.к. 

„Местност рога”, представена в запечатана непрозрачна опаковка, участникът е 

представил следните документи: 

№ 

Съдържание 

Вид на 

документа 

(оригинал или 

заверено 

копие) 

Брой 

страници 

на всеки 

документ 

1. Опис на представените документи, съдържащи се 

в офертата, подписан от участника – Образец № 

1; 

оригинал 2 бр. 

2. Представяне на участника – Образец № 2; оригинал 2 бр. 

3. Заявление за участие – Образец № 3;  оригинал 4 бр. 

4. Документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението (когато е 

приложимо) - заверено от участника копие; 

неприложимо  

5. Доказателство/а за поетите от 

подизпълнителя/ите/ задължения (когато е 

приложимо); 

неприложимо  

6.  Доказателство/а за поетите от третите лица 

задължения (когато е приложимо); 

неприложимо  

7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;  

оригинал 2 бр. 

8. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

3-6 от ЗОП – Образец № 5;  

оригинал 2 бр. 

9. Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност (когато е приложимо); 

неприложимо  

10. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител такива – Образец № 6; 

неприложимо  
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11. Декларация за съгласие, за участие като трето 

лице – Образец № 7; 

неприложимо  

12. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за 

обществените поръчки – Образец № 8; 

оригинал 1 бр. 

13. Декларация по чл. 3, т. 8  и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици 

– Образец № 9; 

оригинал 2 бр. 

14. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – 

Образец № 10; 

оригинал 1 бр. 

15. Декларацията по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари (ЗМИП) - Образец № 

11 

неприложимо  

16. Техническо предложение, съдържащо: 

 Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – 

оригинал или нотариално заверено 

копие; 

 Предложение за изпълнение на поръчката 

в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на 

възложителя – Образец № 12; 

 

неприложимо 

 

 

 

оригинал 

 

 

 

 

 

 

 

2 бр. 

17. „Ценово предложение” – Образец № 17  оригинал 2 бр. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от участника 

„Бълван” ООД и констатира, че участникът отговаря на изискванията за участие в 

поръчката и на критериите за подбор, поставени от възложителя, спазени са всички 
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изисквания към офертите и са предоставени необходимите документи към нея. Въз 

основа на проверката за съответствието на участника с критериите за подбор, 

комисията реши да допусне до  разглеждане офертата на участника „Бълван” 

ООД, като съответстваща с критериите за подбор. 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към подробно разглеждане на 

ценовата оферта на допуснатия участник. Комисията извърши обстоен преглед на 

ценовото предложение и съответствието му с изискванията на Възложителя, заложени 

в Документацията за участие в настоящата поръчка и обявата по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП.  

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „Бълван” ООД, 

отговаря напълно на изискванията на Възложителя - съответства по форма и 

съдържание на образеца на Възложителя, липсват технически и аритметични грешки, 

предложените цени не надвишават максимално допустимата прогнозна стойност.  

Комисията продължи с оценяването съгласно одобрения показател за оценка на 

допуснатите участници в поръчката, както следва: 

І-во място: Участник „Бълван” ООД с обща цена за изпълнение на 

поръчката 24 604.57 лв. без ДДС.  

 

Въз основа на гореизложеното, Комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнител на обществена поръчка по 

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, открита с публикувана в Профил на купувача обява № 14/15.10.2018г. за 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с импортиран документ № 

№ 9081893 от 15.10.2018 г. за изпълнител да бъде определен класирания на първо място 

участник: „Бълван“ ООД, ЕИК 203323936, област Враца, община Борован, с.Борован 

3240, ж.к. „Местност рога”. 

 

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

Сираково. 

1. Оферта с вх. № 30-418/22.10.2018г. на „Ирена-Агро” ЕООД, ЕИК 201780473, 

със седалище и адрес на управление: област Враца, община Борован, с.Добролево 3253, 

ул.”Благой Монов” №56, представена в запечатана непрозрачна опаковка, участникът е 

представил следните документи: 

№ 

Съдържание 

Вид на 

документа 

(оригинал или 

заверено 

копие) 

Брой 

страници 

на всеки 

документ 

1. Опис на представените документи, съдържащи се 

в офертата, подписан от участника – Образец № 

1; 

оригинал 1 бр. 

2. Представяне на участника – Образец № 2; оригинал 2 бр. 

3. Заявление за участие – Образец № 3;  оригинал 4 бр. 

4. Документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението (когато е 

приложимо) - заверено от участника копие; 

неприложимо  

5. Доказателство/а за поетите от 

подизпълнителя/ите/ задължения (когато е 

приложимо); 

неприложимо  

6.  Доказателство/а за поетите от третите лица 

задължения (когато е приложимо); 

неприложимо  

7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;  

оригинал 2 бр. 

8. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

3-6 от ЗОП – Образец № 5;  

оригинал 2 бр. 

9. Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност (когато е приложимо); 

неприложимо  
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10. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител такива – Образец № 6; 

неприложимо  

11. Декларация за съгласие, за участие като трето 

лице – Образец № 7; 

неприложимо  

12. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за 

обществените поръчки – Образец № 8; 

оригинал 1 бр. 

13. Декларация по чл. 3, т. 8  и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици 

– Образец № 9; 

оригинал 2 бр. 

14. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – 

Образец № 10; 

оригинал 1 бр. 

15. Декларацията по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари (ЗМИП) - Образец № 

11 

неприложимо  

16. Техническо предложение, съдържащо: 

 Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – 

оригинал или нотариално заверено 

копие; 

 Предложение за изпълнение на поръчката 

в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на 

възложителя – Образец № 12; 

 

неприложимо 

 

 

 

оригинал 

 

 

 

 

 

 

 

2 бр. 

17. „Ценово предложение” – Образец № 17  оригинал 2 бр. 
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Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от участника 

„Ирена-Агро” ЕООД и констатира, че участникът отговаря на изискванията за участие 

в поръчката и на критериите за подбор, поставени от възложителя, спазени са всички 

изисквания към офертите и са предоставени необходимите документи към нея. Въз 

основа на проверката за съответствието на участника с критериите за подбор, 

комисията реши да допусне до  разглеждане офертата на участника „Ирена-Агро” 

ЕООД, като съответстваща с критериите за подбор. 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към подробно разглеждане на 

ценовата оферта на допуснатия участник. Комисията извърши обстоен преглед на 

ценовото предложение и съответствието му с изискванията на Възложителя, заложени 

в Документацията за участие в настоящата поръчка и обявата по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП.  

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „Ирена-Агро” 

ЕООД, отговаря напълно на изискванията на Възложителя - съответства по форма и 

съдържание на образеца на Възложителя, липсват технически и аритметични грешки, 

предложените цени не надвишават максимално допустимата прогнозна стойност.  

Комисията продължи с оценяването съгласно одобрения показател за оценка на 

допуснатите участници в поръчката, както следва: 

І-во място: Участник „Ирена-Агро” ЕООД с обща цена за изпълнение на 

поръчката 8 800.00 лв. без ДДС.  

 

Въз основа на гореизложеното, Комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнител на обществена поръчка по 

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, открита с публикувана в Профил на купувача обява № 14/15.10.2018г. за 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с импортиран документ № 

№ 9081893 от 15.10.2018 г. за изпълнител да бъде определен класирания на първо място 

участник: „Ирена-Агро” ЕООД, ЕИК 201780473, със седалище и адрес на управление: 

област Враца, община Борован, с.Добролево 3253, ул.”Благой Монов” №56. 
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С извършване на описаните действия комисията приключи своята работа на 

07.11.2018 г. На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, настоящият Протокол от работата 

на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател:(П) 

инж.Калинка Стоянова Петкова 

Членове: 

1. Ани Мариянова Искренова :(П) 

2. Мариана Ангелова Вельовска:(П) 

 

Налице са положени подписи, като същите са 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) 
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