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П Р О Т О К О Л 
 

От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Дейности по зимно поддържане и 

снегопочистване на територията на община Белоградчик” 
 

Днес 24.01.2017 г. от 13,30 часа в Заседателната зала на община Белоградчик комисия, 

назначена със Заповед № 55 от 24.01.2017 година на кмета на община Белоградчик за 

разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет: „Дейности 

по зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Белоградчик” се 

събра в състав: 

 

Председател: 

Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант 

Членове: 

1. Антон Иванов Трифонов – зам. Кмет в община Белоградчик; 

2.Анелия Eмилова Кирилова – началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки” към община Белоградчик; 

Резервни членове: 

1. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция”; 

2. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие”. 

Срокът за получаване на оферти е 17:00 часа на 23.01.2017 г. В обявеният срок е 

постъпила оферта от следният участник, съгласно регистъра на постъпили оферти: 

„Пътно поддържане – Белоградчик» ЕООД, гр. Белоградчик, с вх. № 318 от 18.01.2017 

г. в 16:46 часа;  

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията представиха декларации 

за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На публичното заседание не присъства представител на участника, съгласно списъка на 

присъствалите участници при отварянето на офертите, който е неразделна част от 

настоящият протокол. 

 

Комисията отвори офертата на единственият участник, като председателят обяви ценовото 

предложение на участника, както следва: 

 

„Пътно поддържане – Белоградчик» ЕООД, гр. Белоградчик – цена 70 000,00 лева без 

ДДС, формирана както следва: 

 

 

 

 



 

1.2.За Дейност 1 „Зимно поддържане  и снегопочистване на местни общински пътища на 

територията на Община Белоградчик.” – 58 333,33 лева без ДДС и/или  70 000,00 лева с 

ДДС; 

 

1.2.За Дейност 2 „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Белоградчик и 

основни улици в селата на територията на Община Белоградчик”  – 10 784,00 лева без 

ДДС и/или 12 940,80 лева с ДДС; 

 

1.3.За Дейност 3 „Зимно поддържане и снегопочистване по улиците „Цар Иван 

Срацимир” и „Славянска”, като част от републикански път ІІІ-102 Бела-Белоградчик – 

Долни Лом – граница Монтана от км.14+695 до км.15+753 (обща дължина 1,058 км)” – 

881,67 лева без ДДС и/или 1 058,00 лева с ДДС; 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото 

предложение на участниците. 

 

Комисията продължи работата си  като разгледа документите в офертата за съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

 

Участникът „Пътно поддържане – Белоградчик» ЕООД, гр. Белоградчик е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията 

установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор и е представил 

всички изискани образци на документи от документацията за настоящата обществена 

поръчка и не се констатират липси и несъответствия.  

Представеното Техническо предложение е изготвено по приложения образец от 

документацията и при съблюдаване на изискванията към офертата и условия за 

изпълнение на поръчката. 

 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя 

документи, които съответстват на нормативните изисквания и изискванията на 

Възложителя. 

  

Комисията предлага за изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява с предмет „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на територията на 

община Белоградчик” да бъде определен „Пътно поддържане – Белоградчик» ЕООД, 

гр. Белоградчик след утвърждаване на протокола . 

 

 

Настоящият протокол е съставен на 24.01.2017 г. и заедно с цялата документация по 

обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, ал. 

4 от ППЗОП. 

 

 

Комисия: 

Председател: ........(П)....................                 

                        (Р. Длъгнекова)                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

Членове: 

1.............(П).......................... 

      (Ан. Трифонов) 

 

 

 2............(П)...................... 

   (Анелия Кирилова) 

 

 

 

 

Утвърждавам: ................(ПП)........................... 

Борис Николов – Кмет на община Белоградчик 

                         

Дата: 25.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


