
ПРОТОКОЛ  № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 
       На 11.10.2016г. в 09:11 часа в заседателната зала в сградата на Община Руен,  комисията в 

изпълнение на Заповед № РД-08-427/ 29.07.2016г. на Кмета на Община Руен продължи работа си 

по разглеждане, оценка и класиране на офертите   в публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет : "Основен ремонт общински пътища и улици по населени 

места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции: №1 Основен ремонт 

на общински път BGS 3199/ BGS1195, Припек-Мрежичко/-с. Топчийско/ BGS1192; № 2  

Основен ремонт на общински път BGS 1184  от с.Соколец до с.Каравельово; № 3 Основен 

ремонт на общински път BGS 2190 разклон Снягово- с.Снягово; № 4 Основен ремонт на 

общински път BGS 1186 от с. Дъскотна – Планиница; № 5 Основен ремонт на общински път 

BGS 2180-III-208 с. Дъскотна/-с. Заимчево; № 6 Основен ремонт на общински път BGS 1193 

от III-2085/ разклон Разбойна-с. Разбойна; № 7 Основен ремонт на общински път BGS 2196 

Сини рид-Рожден; № 8 ОР на улици по населени места с асфалт, открито с Решение № ОП-

8/30.06.2016г., в състав: 

 

            Председател: 

         1. Цветелина Стойчева – ст. юрисконсулт в Дирекция „АИО” при Община Руен. 

 

          Членове:  

          2.  инж. Кязим Сали  – младши специалист в  Дирекция „УТИДЕ” при Община Руен 

          3. Неджибе Хасан – ст.експерт по „Бюджет” в Дирекция „ФСДБ и УС” при Община Руен. 

 

         На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията чрез Съобщение с изх. № ОП-8 (15)/ 

06.10.2016г., публикувано на профила на купувача на Възложителя в раздел: 

http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-

kupuvacha/00274-2016-0005.php, обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения. 

          На заседанието на комисията  при отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на допуснатите в процедурата участници 

присъства Елка Дянкова Стойкова,  упълномощен представител на „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД, 

видно от „Регистъра на присъствалите при отваряне на ценовите предложения” и приложено 

пълномощно. 

          Съгласно Протокол № 2 до отваряне на ценовите предложения са допуснати следните 

участници по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8: 

      1. Участник „ЩРАБАГ” ЕАД – гр. София;  

      2. Участник „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД – гр. Бургас; 

      3. Участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД – гр. Бургас; 

        

         Председателят на комисията информира всички присъстващи, че пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” за обособени позиции №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на участника „ПСФ 



МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД няма да бъдат отворени, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, тъй 

като офертата на участника за обособени позиции №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 не отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

         I. Предвид  обстоятелството, че Възложителят е обявил икономически най-изгодната оферта 

да се определи въз основа на критерия „най- ниска цена” , комисията  пристъпи към отваряне на 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници за обособени 

позиции №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя и 

оповести предложените от тях цени за изпълнение, както следва: 

         1. Участникът   „ЩРАБАГ” ЕАД е предложил следните  цени за изпълнение по обособени 

позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, а именно: 

 

          По Обособена позиция №1 „Основен ремонт на общински път BGS 3199/ BGS1195, 

Припек-Мрежичко/-с. Топчийско/ BGS1192”: 

№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 81,32 

2 превоз на асфалтобетон  т 10,80 

3 направа на битумен разлив  м2 7,50 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 1,81 

5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

            101, 43 

 

            По Обособена позиция № 2  „Основен ремонт на общински път BGS 1184  от с.Соколец 

до с.Каравельово”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 81,32 

2 превоз на асфалтобетон  т 11,50 

3 направа на битумен разлив  м2 7,50 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 1,81 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

            102, 13 

 

          По Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон 

Снягово- с.Снягово”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 81,32 

2 превоз на асфалтобетон  т 8,80 

3 направа на битумен разлив  м2 7,50 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 1,81 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

            99, 43 

 

          По Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна 

– Планиница”: 

№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 81,32 

2 превоз на асфалтобетон  т 10,80 

3 направа на битумен разлив  м2 7,50 



 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 1,81 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

            101, 43 

 

         По Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на общински път BGS 2180-III-208 с. 

Дъскотна/-с. Заимчево”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 81,32 

2 превоз на асфалтобетон  т 11,89 

3 направа на битумен разлив  м2 7,50 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 1,81 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

            102, 52 

 

         По Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на общински път BGS 1193 от III-2085/ 

разклон Разбойна-с. Разбойна”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 81,32 

2 превоз на асфалтобетон  т 10,80 

3 направа на битумен разлив  м2 7,50 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 1,81 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

101, 43 

 

        По Обособена позиция № 7 „Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид-

Рожден”: 

№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 81,32 

2 превоз на асфалтобетон  т 12,03 

3 направа на битумен разлив  м2 7,50 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 1,81 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

            102, 66 

 

По Обособена позиция № 8 „ОР на улици по населени места с асфалт”: 

№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 81,32 

2 превоз на асфалтобетон  т 10,80 

3 направа на битумен разлив  м2 7,50 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 1,81 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

            101, 43 

 

 

 

           2. Участникът   „ПЪТСТРОЙ  БУРГАС” ЕООД  е предложил следните  цени за изпълнение 

по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, а именно: 

 



По Обособена позиция №1 „Основен ремонт на общински път BGS 3199/ BGS1195, 

Припек-Мрежичко/-с. Топчийско/ BGS1192”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 159,48 

2 превоз на асфалтобетон  т 8, 25 

3 направа на битумен разлив  м2 1,09 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 3,00 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

             

 

            По Обособена позиция № 2  „Основен ремонт на общински път BGS 1184  от с.Соколец 

до с.Каравельово”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 159,48 

2 превоз на асфалтобетон  т 10,80 

3 направа на битумен разлив  м2 1,09 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 3,00 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

 

 

            По Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон 

Снягово- с.Снягово”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 159,48 

2 превоз на асфалтобетон  т 7,50 

3 направа на битумен разлив  м2 1,09 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 3,00 

 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

 

 

          По Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна 

– Планиница”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 159,48 

2 превоз на асфалтобетон  т 9,75 

3 направа на битумен разлив  м2 1,09 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 3,00 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

           

 

 

           По Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на общински път BGS 2180-III-208 с. 

Дъскотна/-с. Заимчево”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 



1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 159,48 

2 превоз на асфалтобетон  т 9,75 

3 направа на битумен разлив  м2 1,09 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 3,00 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

 

 

          По Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на общински път BGS 1193 от III-2085/ 

разклон Разбойна-с. Разбойна”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 159,48 

2 превоз на асфалтобетон  т 8,25 

3 направа на битумен разлив  м2 1,09 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 3,00 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 
 

 

          По Обособена позиция № 7 „Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид-

Рожден”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 159,48 

2 превоз на асфалтобетон  т 10,20 

3 направа на битумен разлив  м2 1,09 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 3,00 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

             

 

 

          По Обособена позиция № 8 „ОР на улици по населени места с асфалт”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 159,48 

2 превоз на асфалтобетон  т 10,00 

3 направа на битумен разлив  м2 1,09 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 3,00 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

             

 

 

 

            3. Участникът   „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД  е предложил следните  цени за изпълнение по 

обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, а именно: 

 

По Обособена позиция №1 „Основен ремонт на общински път BGS 3199/ BGS1195, 

Припек-Мрежичко/-с. Топчийско/ BGS1192”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 



1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 76,69 

2 превоз на асфалтобетон  т 4,95 

3 направа на битумен разлив  м2 2,00 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 6,06 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

89,70 

 

 

        По Обособена позиция № 2  „Основен ремонт на общински път BGS 1184  от с.Соколец 

до с.Каравельово”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 76,69 

2 превоз на асфалтобетон  т 6,93 

3 направа на битумен разлив  м2 2,00 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 6,06 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

91,69 

 

 

        По Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон 

Снягово- с.Снягово”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 76,69 

2 превоз на асфалтобетон  т 3,30 

3 направа на битумен разлив  м2 2,00 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 6,06 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

88,05 

 

 

          По Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна 

– Планиница”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 76,69 

2 превоз на асфалтобетон  т 4,29 

3 направа на битумен разлив  м2 2,00 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 6,06 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

89,04 

 

 

          По Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на общински път BGS 2180-III-208 с. 

Дъскотна/-с. Заимчево”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 76,69 

2 превоз на асфалтобетон  т 4,95 

3 направа на битумен разлив  м2 2,00 

 фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на м2 6,06 



4 фрезования материал)  

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

89,70 

 

 

           По Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на общински път BGS 1193 от III-2085/ 

разклон Разбойна-с. Разбойна”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 76,69 

2 превоз на асфалтобетон  т 3,96 

3 направа на битумен разлив  м2 2,00 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 6,06 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

88,71 

 

 

           По Обособена позиция № 7 „Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид-

Рожден”: 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 76,69 

2 превоз на асфалтобетон  т 5,45 

3 направа на битумен разлив  м2 2,00 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 6,06 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

90,20 

 

 

            По Обособена позиция № 8 „ОР на улици по населени места с асфалт”: 

 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 76,69 

2 превоз на асфалтобетон  т 4,13 

3 направа на битумен разлив  м2 2,00 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 6,06 

 5 

 

     ОБЩО: 

  

 

 

88,88 

 

          

        С това завърши публичната част от  заседанието на комисията по отваряне на пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници  по обособени позиции №  1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 и 8  в обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт общински пътища и улици 

по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции: №1 

Основен ремонт на общински път BGS 3199/ BGS1195, Припек-Мрежичко/-с. Топчийско/ 

BGS1192; № 2  Основен ремонт на общински път BGS 1184  от с.Соколец до с.Каравельово; 

№ 3 Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Снягово- с.Снягово; № 4 Основен 

ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна – Планиница; № 5 Основен ремонт на 

общински път BGS 2180-III-208 с. Дъскотна/-с. Заимчево; № 6 Основен ремонт на общински 



път BGS 1193 от III-2085/ разклон Разбойна-с. Разбойна; № 7 Основен ремонт на общински 

път BGS 2196 Сини рид-Рожден; № 8 ОР на улици по населени места с асфалт. 

   Комисията продължи работа при затворени врати. 

 

       II.  Комисията извърши проверка на съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8  на допуснатите участници за 

съответствие с изискванията на Възложителя и установи следното: 

          1. Ценовите предложения на участника „ЩРАБАГ” ЕАД по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 и 8 отговарят на изискванията на Възложителя по съдържание  и по форма. Комисията 

направи проверка за числови и аритметични грешки и не установи такива. С оглед на 

гореизложеното комисията установи, че ценовите предложения на участника са съобразени с 

изискванията на Възложителя и закона и следва да се приемат за валидни. 

 

        2. Ценовите предложения на участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД  по обособени 

позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 не отговарят на изискванията на Възложителя, поради следните 

съображения: Възложителят в документацията на настоящата обществена поръчка е определил в 

т.6 от Раздел I “Изисквания и указания за участие в публично състезание”, че на оценка подлежи 

числовото изражение на общия сбор от единичните цени на видовете СМР. Видно от 

представените обаче „Ценови предложения” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на 

участника е налице несъответствие с предварително обявените условия за участие, изразяващо се 

в  непосочване на общия сбор от единични цени за отделните видове СМР, който в настоящата 

процедура подлежи на оценка. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне на офертата всеки 

участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. На този етап от 

процедурата, комисията няма правомощия да изиска допълване на ценовите предложения на 

участника по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Същата не разполага и с правото да 

допълва сама липсващите стойности по нейна преценка, тъй като последното би представлявало 

промяна на офертата от Комисията, а това не е от нейната компетентност. Ето защо комисията 

счита, че е налице основание за отстраняване на участника на основание чл. 107, т.2, буква „а” от 

ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

        Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно взе решение да 

предложи участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД   за отстраняване от по-нататъшно 

участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, буква «а» от ЗОП, тъй като офертата на 

участника е неподходяща по смисъла на т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. 

 

         3. Ценовите предложения на участника „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД по обособени позиции 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 отговарят на изискванията на Възложителя по съдържание  и по форма. 

Комисията направи проверка за числови и аритметични грешки и не установи такива. С оглед на 

гореизложеното комисията установи, че ценовите предложения на участника са съобразени с 

изискванията на Възложителя и закона и следва да се приемат за валидни. 

 

         III. Предвид обстоятелството, че до етап оценка на офертите по обособени позиции № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8  са допуснати само двама участника, а именно: „ЩРАБАГ” ЕАД и 

„БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД , хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП е неприложима, предвид 

невъзможността да се формират средни цени на останалите предложения.  



 

На база горните резултати и съответствието на офертите на участниците „ЩРАБАГ” ЕАД 

и „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД    с предварително обявените от Възложителя условия , комисията 

класира  участниците  по обособени позиции, както следва: 

 

По Обособена позиция №1 „Основен ремонт на общински път BGS 3199/ BGS1195, 

Припек-Мрежичко/-с. Топчийско/ BGS1192”: 

- на първо място: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД с предложен общ сбор от единични цени: 

89, 70 лева без вкл. ДДС; 

- на второ място: „ЩРАБАГ” ЕАД с предложен общ сбор от единични цени: 101, 43 лева 

без вкл. ДДС; 

 

По Обособена позиция № 2  „Основен ремонт на общински път BGS 1184  от с.Соколец до 

с.Каравельово”: 

- на първо място: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД с предложен общ сбор от единични цени: 

91, 69 лева без вкл. ДДС; 

- на второ място: „ЩРАБАГ” ЕАД с предложен общ сбор от единични цени: 102, 13 лева 

без вкл. ДДС; 

 

По Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Снягово- 

с.Снягово”: 

- на първо място: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД с предложен общ сбор от единични цени: 

88, 05 лева без вкл. ДДС; 

- на второ място: „ЩРАБАГ” ЕАД с предложен общ сбор от единични цени: 99, 43 лева 

без вкл. ДДС; 

 

По Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна – 

Планиница”: 

- на първо място: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД с предложен общ сбор от единични цени: 

89, 04 лева без вкл. ДДС; 

- на второ място: „ЩРАБАГ” ЕАД с предложен общ сбор от единични цени: 101, 43 лева 

без вкл. ДДС; 

 

По Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на общински път BGS 2180-III-208 с. 

Дъскотна/-с. Заимчево”: 

- на първо място: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД с предложен общ сбор от единични цени: 

89, 70 лева без вкл. ДДС; 

- на второ място: „ЩРАБАГ” ЕАД с предложен общ сбор от единични цени: 102, 52 лева 

без вкл. ДДС; 

 

По Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на общински път BGS 1193 от III-2085/ 

разклон Разбойна-с. Разбойна”: 

- на първо място: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД с предложен общ сбор от единични цени: 

88, 71 лева без вкл. ДДС; 



- на второ място: „ЩРАБАГ” ЕАД с предложен общ сбор от единични цени: 101, 43 лева 

без вкл. ДДС; 

 

 

По Обособена позиция № 7 „Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид-

Рожден”: 

- на първо място: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД с предложен общ сбор от единични цени: 

90, 20 лева без вкл. ДДС; 

- на второ място: „ЩРАБАГ” ЕАД с предложен общ сбор от единични цени: 102, 66 лева 

без вкл. ДДС; 

 

По Обособена позиция № 8 „ОР на улици по населени места с асфалт”: 

 

- на първо място: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД с предложен общ сбор от единични цени: 

88, 88 лева без вкл. ДДС; 

-  на второ място: „ЩРАБАГ” ЕАД с предложен общ сбор от единични цени:101, 43 лева 

без вкл. ДДС; 

 

           Комисията приключи своята работа на 26.10.2016г. по разглеждане, оценка и класиране на 

офертите постъпили в публично състезание  за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на 

Община Руен по обособени позиции: №1 Основен ремонт на общински път BGS 3199/ 

BGS1195, Припек-Мрежичко/-с. Топчийско/ BGS1192; № 2  Основен ремонт на общински 

път BGS 1184  от с.Соколец до с.Каравельово; № 3 Основен ремонт на общински път BGS 

2190 разклон Снягово- с.Снягово; № 4 Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. 

Дъскотна – Планиница; № 5 Основен ремонт на общински път BGS 2180-III-208 с. 

Дъскотна/-с. Заимчево; № 6 Основен ремонт на общински път BGS 1193 от III-2085/ разклон 

Разбойна-с. Разбойна; № 7 Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид-Рожден; № 

8 ОР на улици по населени места с асфалт. 

 

 

 

 

               Председател:  

            1. Цветелина Стойчева, заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5 ЗЗЛД 

 

Членове:  

           2. инж. Кязим Сали, заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5 ЗЗЛД 

 

           3. Неджибе Хасан, заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5 ЗЗЛД 

 


