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П Р О Т О К О Л  

за разглеждане на ценовите предложения 

 

На 31.01.2020 година в 10:00 часа комисията за провеждане на обществена 

поръчка чрез публично състезание с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНАТА 

МРЕЖА В ОБЩИНА ДИМОВО” ПО ДВЕ  ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, открита с 

публикувано в АОП Решение № 952157 от 02.01.2020 година и комисия, назначена със 

заповед № РД-02-68/24.01.2020 година  на кмета на община Димово, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова – правоспособен юрист  

и ЧЛЕНОВЕ: 

1. Румен Каменов-началник отдел „УТ“; 

2. Красимира Иванова – главен счетоводител. 

 

Проведе второ публично заседание за отваряне на ценовите предложения на 

участниците. На заседанието не присъства представител на участника, видно от списък 

на присъстващите участници при отваряне на ценови предложения, неразделна част от 

настоящият протокол. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” от офертата на участника „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ- БЕЛОГРАДЧИК” 

ЕООД, гр. Белоградчик, ЕИК: 105515959 и обяви предложените от него единични 

цени, както следва: 
- Цена за снегопочистване /почистване от сняг и лед/ без ДДС – 26,50 /двадесет и 

шест лева и петдесет стотинки/ лева/ за 1 линеен километър; 

- Цена за опесъчаване без ДДС – 63,40 /1 линеен километър,словом (шестдесет и 

три лева и четиридесет стотинки) лева; 

- Цена за изсичане на храсти без ДДС – 0,65 лв./1 м2,словом ( нула лева шестдесет 

и пет стотинки); 

- Цена за изсичане на единични дървета без ДДС -  72,00 лв./1 бр.,словом 

(седемдесет и два) лева; 

Ценовото предложение е изчислено с точност до втори знак след десетичната 

запетая. 

С което бе закрита публичната част на заседанието и комисията продължи 

своята работа в закрито заседание. 



Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен 

участника „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - БЕЛОГРАДЧИК” ЕООД, гр. Белоградчик, 

ЕИК: 105515959. 

Този протокол е съставен на 31.01.2020 година 
 
 
Комисия: 

 
Председател: …………П………….. 

   (Рени Длъгнекова) 

 

Членове: 1.………П…………..                                2. ……………П……………. 

                   (Румен Каменов)                                        (Красимира Иванова) 

 
 

 

 

 

(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). 
 

 

 

 

  


