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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, т. 1 от ЗОП с предмет: “Текущ ремонт на улици в населените 

места на територията на община Белоградчик” . 

Днес 02.09.2019 г. от 09,30 часа в Заседателната зала на община Белоградчик комисия, 

назначена със Заповед № 702 от 02.09.2019 година на кмета на община Белоградчик за 

разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет: “Текущ 

ремонт на улици в населените места на територията на община Белоградчик”  се 

събра в състав: 

Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант; 

Членове: 1. Антон Иванов Трифонов – Зам. кмет; 

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

обществени поръчки”. 

Съгласно публикуваната обява срокът за получаване на оферти е 17:00 часа на 26.08.2019 

г. В първоначално обявеният срок е постъпила само една оферта от „Пътно поддържане - 

Белоградчик” ЕООД, гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 47, с вх. № 4355 от 

26.08.2019 г. в 16:05 ч.  

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен до 17:00 часа 

на 30.08.2019 г. След изтичането на този срок в деловодството на община Белоградчик не е 

постъпила нито една оферта, с оглед на което комисията пристъпи към разглеждане на  

постъпилата оферта. 

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. 

Комисията отвори офертата, като председателят обяви ценовото предложение на 

участника: 

Участник  „Пътно поддържане - Белоградчик” ЕООД, гр. Белоградчик – предложени 

единични цени за видове работи, както следва: 



Първостепенни видове работа: Ед. цена 

без ДДС 

1 Изкърпване на дупки в настилката с плътна асф. смес – с 

дебелина до 6 см – ръчно/оформяне с фугорезачка, почистване, 

разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с 

битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, 

свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт 

 

 

1 м2 

 

 

23,90 

2 Полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина 

в уплътнено състояние 5 см, вкл. изрязване на фугите, 

почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, 

свързани с това присъщи разходи, включително транспорт 

 

1 тон 

 

195,70 

3 Изкърпване на асфалтова настилка с печматик 1 тон 

 

164,34 

4 Разваляне на асф. настилки, натоварване и транспорт до 

определено от Възложителя депо 

1 м3 23,80 

 Второстепенни видове работа:  Ед. цена 

без ДДС 

5 Механизиран земен изкоп, включително натоварване на 

транспорт и извозване на депо определено от Възложителя 

1 м3 9,80 

6 Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на 

пътно тяло до указано по проект ниво, вкл. разстилане и 

уплътняване 

1 м3 41,63 

7 Механизирано запечатване на пукнатини в съществуващ 

износващ пласт 

1 м 2,82 

8 Почистване на настилката от наноси, включително 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо определено от Възложителя 

1 м3 7,70 

 

Комисията оповести съдържанието на офертата на участника: 

1. Опис на представените документи, изготвено по Образец № 1 от документацията за 

участие в обществената поръчка; 

2. Представяне на участника, изготвено по Образец № 2 от документацията за участие 

в обществената поръчка; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвено по Образец № 3 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, изготвено по Образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

5. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Образец № 5 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 



6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП,  Образец № 6 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията  

 

8. на труд, от документацията за участие в обществената поръчка Образец № 8 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

9. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената 

порчъка, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване 

на офертата, изготвен по Образец № 9 от документацията за участие в 

обществената поръчка; 

10. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани при изпълнение на поръчката, изготвена по Образец № 10 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

11. Референция с изх. № 167 от 11.09.2018 г. от „ПСТ Видин” ЕООД.; 

12. Референция с изх. № 21 от 30.01.2018 г.; 

13. Свидетелство за  регистрация на земеделска и горска техника на Асфалтополагаща 

машина; 

14. Свидетелство за регистрация на специален автомобил Камаз 5511; 

15. Свидетелство за  регистрация на земеделска и горска техника на Двубандажен 

валяк; 

16. Свидетелство за регистрация на Колесен трактор; 

17. Свидетелство за  регистрация на земеделска и горска техника на Пътна фреза; 

18. Свидетелство за регистрация на специален автомобил Мерцедес 814; 

19. Свидетелство за регистрация на Товарен автомобил Мерцедес 1935 АК; 

20. Свидетелство за регистрация на Товарен автомобил Мерцедес 2626; 

21. Свидетелство за  регистрация на земеделска и горска техника на машина за 

запълване на пукнатини; 

22. Ценово предложение, изготвено по Образец № 11 от документация за участие в 

обществената поръчка. 

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част 

на заседанието.  

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в 

офертата за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното: 

Участника 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.  

 

 



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

обява с предмет “Текущ ремонт на улици в населените места на територията на 

община Белоградчик”, да бъде определен участника „Пътно поддържане - 

Белоградчик” ЕООД, гр. Белоградчик след утвърждаване на протокола от възложителя. 

 

Настоящият протокол е съставен на 09.09.2019 г. и заедно с цялата документация по 

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

6 от ППЗОП. 

 

 

 

Комисия: 

Председател: ..(П)..........................                Членове: 1.....(П)................................. 

                        (Р. Длъгнекова)                                            (Ан. Трифонов) 

                                                                                         

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

                                                                                           (Ан. Кирилова) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) 

 

 

 

 


