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Борис Николов – Кмет на община Белоградчик 

 

Дата: 28.02.2017 г. 

 

(Налице са положени подпис и печат, 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) 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

от  разглеждането  на оферти за за пазарно проучване за ориентиране при оценяване на 

нереферентни стойности по инвестиционен проект „Ремонт и рехабилитация на общински 

пътища община Белоградчик“, обявена от община Белоградчик на официалният си интернет 

сайт на 17.02.2017 г. 
 

 

Днес 27.02.2017 г. на основание Заповед № 165/27.02.2017 г. на Кмета на Община Белоградчик за 

отваряне на оферти и класиране на участници, подали оферти в срок до 17:00 часа на 24.02.2017 г. 

по покана за пазарно проучване за ориентиране при оценяване на нереферентни стойности по 

инвестиционен проект „Ремонт и рехабилитация на общински пътища община Белоградчик“ 

се събра 

 

Комисия в състав: 

1. Преслав Стилиянов Ролински – юрисконсулт; 

2. Анелия Емилова Кирилова – н-к отдел „Програми, проекти и обществени поръчки”; 

3. Марияна Маринова Маринова – главен счетоводител. 

 

Всички членове на комисията присъстваха и тя започна своята работа в 10:00 часа на 27.02.2017 г. 

Съгласно Заповед № 165/27.02.2017 г. на Кмета на Община Белоградчик офертите са събрани на 

база публикуване на поканата на интернет страницата на Община Белоградчик. 

В срока за представяне на оферти са постъпили три оферти от следните участници: 

1.”БРИАБИЛД” ЕООД, гр. София, с вх. № 1007 от 23.02.2017 г. в 10:12 ч.; 

2.ЕТ „ДИМИТЪР ЯНКОВ – КЕНЕДИ МЕТАЛ, гр. Благоевград”,  с вх. № 1009 от 23.02.2017 г. в 

11:15 ч.; 

3. „РАСТЕР-ЮГ” ООД, гр. Благоевград с вх. № 1010 от 23.02.2017 г. в 11:17 ч.  

 

Комисията разгледа офертите, по реда на тяхното постъпване.  
 

1. ”БРИАБИЛД” ЕООД, гр. София, Оборище, р-н „Лозенец, бул. „Черни връх” № 32Г, ет. 1, 

ап. 1 

В офертата си кандидатът е направил следните предложения: 

 

1.УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 1013 НА ПЪТ /III-1401, БЕЛОГРАДЧИК/ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 

1+263.469 

Вид на разхода 

мерна 

единица количество Ед. стойност Общо лева 

Полагане на тръби за оптичен 

кабел 
м

'
 1287,00 42,55 54 761,85 

   2.УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 3011 НА ПЪТ /III-1401 ВЕЩИЦА – БЕЛОГРАДЧИК / - 

ДЪБРАВКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 1+149.690 



Вид на разхода 

мерна 

единица количество Ед. стойност Общо лева 

Полагане на тръби за оптичен 

кабел 
м

'
 1142,00 41,55 47 450,10 

   3.УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 3006 НА ПЪТ / VID 1004 ЧИФЛИК - СТАКЕВЦИ/ - 

ПРАУЖДА ОТ КМ 1+150 ДО КМ 1+545.421 

Вид на разхода 

мерна 

единица 

количеств

о Ед. стойност Общо лева 

Полагане на тръби за оптичен 

кабел 
м

'
 395,00 40,65 16 056,75 

ОБЩА ЦЕНА: 118 268,70 лв без ДДС и/или 141 922,44 лв с ДДС 
 

Валидност на офертата – 6 (шест) месеца. 

 

2. ЕТ „ДИМИТЪР ЯНКОВ – КЕНЕДИ МЕТАЛ, гр. Благоевград”, кв.. „Грамада, ул. „Евтим 

Драганов” № 6 

В офертата си кандидатът е направил следните предложения: 

 

1.УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 1013 НА ПЪТ /III-1401, БЕЛОГРАДЧИК/ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 

1+263.469 

Вид на разхода 

мерна 

единица количество Ед. стойност Общо лева 

Полагане на тръби за оптичен 

кабел 
м

'
 1287,00 46 59 202,00 

   2.УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 3011 НА ПЪТ /III-1401 ВЕЩИЦА – БЕЛОГРАДЧИК / - 

ДЪБРАВКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 1+149.690 

Вид на разхода 

мерна 

единица количество Ед. стойност Общо лева 

Полагане на тръби за оптичен 

кабел 
м

'
 1142,00 44,2 50 476,40 

   3.УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 3006 НА ПЪТ / VID 1004 ЧИФЛИК - СТАКЕВЦИ/ - 

ПРАУЖДА ОТ КМ 1+150 ДО КМ 1+545.421 

Вид на разхода 

мерна 

единица 

количеств

о Ед. стойност Общо лева 

Полагане на тръби за оптичен 

кабел 
м

'
 395,00 41,2 16 274,00 

ОБЩА ЦЕНА: 125 952,40 лв без ДДС и/или 151 142,88 лв с ДДС 
 

Валидност на офертата – 6 (шест) месеца. 

 

3. „РАСТЕР-ЮГ” ООД, гр. Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев” № 1 

В офертата си кандидатът е направил следните предложения: 

 

1.УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 1013 НА ПЪТ /III-1401, БЕЛОГРАДЧИК/ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 

1+263.469 

Вид на разхода 

мерна 

единица количество Ед. стойност Общо лева 

Полагане на тръби за оптичен 

кабел 
м

'
 1287,00 42 54 054,00 

   2.УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 3011 НА ПЪТ /III-1401 ВЕЩИЦА – БЕЛОГРАДЧИК / - 

ДЪБРАВКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 1+149.690 



Вид на разхода 

мерна 

единица количество Ед. стойност Общо лева 

Полагане на тръби за оптичен 

кабел 
м

'
 1142,00 39,9 45 565,80 

   3.УЧАСТЪК ОТ КЛОН VID 3006 НА ПЪТ / VID 1004 ЧИФЛИК - СТАКЕВЦИ/ - 

ПРАУЖДА ОТ КМ 1+150 ДО КМ 1+545.421 

Вид на разхода 

мерна 

единица 

количеств

о Ед. стойност Общо лева 

Полагане на тръби за оптичен 

кабел 
м

'
 395,00 39,9 15 760,50 

ОБЩА ЦЕНА: 115 380,30 лв без ДДС и/или 138 456,36 лв с ДДС 
 

Валидност на офертата – 6 (шест) месеца. 

 

След като разгледа постъпилите ценови оферти, Комисията установи, че са независими, съдържат 

реквизитите и отговарят на условията, посочени в поканата,  

Р Е Ш И: 

 

На база критерий за оценка на офертите „Най-ниска предложена обща цена” комисията класира 

участниците в следния ред: 

1.На първо място - фирма „РАСТЕР-ЮГ” ООД, гр. Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев” № 1 с 

предлагана обща цена от 115 380,30 лв  (сто и петнадесет хиляди триста и осемдесет лева и 

тридесет ст.) лева без ДДС; 

2. На второ място -”БРИАБИЛД” ЕООД, гр. София, Оборище, р-н „Лозенец, бул. „Черни връх” № 

32Г, ет. 1, ап. 1 с предлагана обща  цена от 118 268,70 (сто и осемнадесет хиляди двеста и 

осемнадесет хиляди двеста шестдесет и осем лева и седемдесет ст.) лева без ДДС; 

3. На трето място – ЕТ „ДИМИТЪР ЯНКОВ – КЕНЕДИ МЕТАЛ, гр. Благоевград”, кв.. „Грамада, 

ул. „Евтим Драганов” № 6 с предлагана цена от 125 952,40 (сто двадесет и пет хиляди 

деветстотин петдесет и два лева и четиридесет ст.) лева без ДДС. 

4. Предлага на Кмета на Община Белоградчик да бъде приета за ориентиране при оценяване на 

нереферентни стойности по инвестиционен проект „Ремонт и рехабилитация на общински 

пътища община Белоградчик“  офертата на участника класиран на първо място - фирма 

„РАСТЕР-ЮГ” ООД, гр. Благоевград, с предлагана цена от от 115 380,30 лв  (сто и петнадесет 

хиляди триста и осемдесет лева и тридесет ст.) лева без ДДС.   

 
 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

1.……………………………………  

   Преслав Стилиянов Ролински            

 

 

2.…………………………………………….. 

   Анелия Емилова Кирилова 

 

 

3.......................................................... 

   Марияна Маринова Маринова 

 

 

(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) 


