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СЪОБЩЕНИЕ 

 

Комисия назначена със Заповед № РД-05-305/05.11.2018г. на Кмета на Община 

Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура по чл. 18, 

ал. 1 , т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Зимно поддържане и 

снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на 

територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезони 2018 г. - 2020г.” в 

две обособени позиции:  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане 

и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на 

гр. Костинброд. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане 

и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за 

пътищата”, номер на обявлението в ОВ на ЕС №2018/S 189-427289, публикувана в РОП с 

уникален номер №00035-2018-0006, Решение за откриване на процедура с ID № 870112, 

Обявление за поръчка  (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) с ID №870133 и публикации в 

Профила на купувача на адрес: http:// kostinbrod.bg /archives/ 18624 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 Във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез открита процедура, съгласно 

чл. 18, ал 1, т. 1 от ЗОП с горепосочения предмет, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, 

уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите предложения на 

допуснатите участниците в настоящата процедура, чиито оферти отговарят на изискванията 

на възложителя ще се осъществи на 22.11.2018г. (четвъртък) от 09:00 часа в 

административната сграда на общинска администрация – гр. Костинброд, находяща се на 

адрес: гр. Костинброд, ул. «Охрид» №1, ет. 1, в работен кабинет №1.  

 

Отварянето на ценовите предложения е публично при условията на чл.57, ал.3 

от ППЗОП и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, 

в която се извършва отварянето. 

 

 

Председател комисия по Заповед № РД-05-305/05.11.2018г. на кмета на община 

Костинброд: Ангел Милчев – Главен юрисконсулт „АО“ на община Костинброд. 
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