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Община Добричка, град Добрич 

Зам.-Кмет на община Добричка 
Упълномощен със заповед №675/20.06.2016г. 

Дата 

ПРОТОКОЛ 

по чл.181, ал.4 от ЗОП от дейността на Комисия за извършване подбора на 
участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите в процедура - публично 
състезание с предмет: „Ремонт на улици на територията на община Добричка"открита с 
Решение № 687 от 01.07.2019 г. на Иван Иванов - Зам.-Кмет на община Добричка, 
Възложител съгласно предоставени правомощия със заповед № 675 от 20.06.2016 г. и 
обявление, публикувано в електронната страница на АОП под № 00159-2019-0007 и обявена в 
профила на купувача на община Добричка на адрес http://www.dobrichka.bg/profile/orders/Q-
01072019- 260, назначена със заповед № 805 от 24.07.2019 г. 

Днес 24.07.2019 г. в 15:00 ч. в зала № 108 на административната сградата на община 
Добричка на открито заседание се събра комисия в състав: 

1. Кристина Костова-Хюсеин - юрисконсулт в община Добричка; 
2. инж. Атанас Пангаров - гл. експерт СТИ в дирекция УТСОСПООС; 
3. Ели Ганчева Даскалова - гл. специалист в д-я УТСОСПООС; 
4. Недялка Костадинова ст.спсциалист в дирекция УТСОСПООС; 
5. Весела Илиева Иванова - ст.специалист в дирекция УТСОСПООС; 

Кристина Костова прочете заповедта за назначаване на комисията по чл. 103, ал. I от 
ЗОП и запозна присъстващите със съдържанието на регистъра на подадените оферти. При 
отваряне на офертите, освен членовете на комисията, присъстваха и Даниела Радева Петрова 
и Мирела Калинкова Стоянова - упълномощени представители на „ЕКОСТРОЙ" АД 
Присъствието им е документирано с подписи върху „Списък на присъстващите участници", 
неразделна част от настоящия протокол. Пе присъстваха представители на средствата за 
масово осведомяване. 

Съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП до крайния срок за получаване на оферти 
- 17:00 часа на 23.07.2019 г., са постъпили 2 (две) оферти от следните участници: 

1. "ЕС.ГЕ.ХА ЕООД, с ЕИК 124698016 - с регистрационен индекс на община Добричка 
№ОФ-114 от дата: 22.07.2019 г., час: 15:16; 

2. "ЕКОСТРОЙ" АД, с ЕИК 124035416 - с регистрационен индекс на община Добричка 
№ ОФ - 115, от дата: 23.07.2019 г., час: 15:47; 

В съответствие с изискването на чл.51, ал.8 всички членове на комисията подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
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Комисията констатира, че постъпилите оферти са представени в запечатани, 
непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, в указания от Възложителя срок. Участниците са 
посочили информацията, изискуема от Възложителя. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване, като 
оповести съдържанието им, включително ценовите предложения на участниците в 
съответствие с разпоредбите на чл. 61 от ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал.2 от ЗОП, която 
възможност е посочена от възложителя в Обявлението за обществената поръчка. 

1. "ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016, представлявано от инж.Георги Хараламбиев 
Сивков участва по трите обособени позиции на обществената поръчка. 

Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието на офертата - четири 
прозрачни „джоба" със следното съдържание: 

• Първи „джоб"съдържащ: 
- Списък на приложените документи, подпечатан и подписан от Георги Хараламбиев 

Сивков - управител на „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД 
- Електронен носител с надпис "ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, ЕЕДОП, ЕИК 124698016, горна 

страна; 
• Втори „джоб"съдържащ: 
- Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1, подпечатано и подписано от 

Георги Хараламбиев Сивков - управител на „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД. 
- Ценово предложение за ОП 1, подпечатано и подписано от Георги Хараламбиев 

Сивков - управител на „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД. 
- Анализи на единични цени, съответстващи на позициите в ценовата таблица за ОП 1 -

подпечатани и подписани от Георги Хараламбиев Сивков - управител на „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД. 
® Трети „джоб"г,ъдържащ: 
- Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2, подпечатано и подписано от 

Георги Хараламбиев Сивков - управител на „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД. 
- Ценово предложение за ОП 2, подпечатано и подписано от Георги Хараламбиев 

Сивков - управител на „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД. 
- Анализи на единични цени, съответстващи на позициите в ценовата таблица за ОП 2 -

подпечатани и подписани от Георги Хараламбиев Сивков - управител на „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД. 
• Четвърти „джоб"съдържащ: 
- Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 3, подпечатано и подписано от 

Георги Хараламбиев Сивков - управител на „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД. 
- Цениви предложение за ОП 3, подпечатано и подписано от Георги Хараламбиев 

Сивков - управител на „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД. 
- Анализи на единични цени, съответстващи на позициите в ценовата таблица за ОП 3 -

подпечатани и подписани от Георги Хараламбиев Сивков - управител на „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП трима от членовете на комисията и Даниела Радева 
Петрова - представител на „ЕКОСТРОЙ" АД подписаха всяка страница на приложените в 
офертата Предложения за изпълнение на поръчката, Ценови предложения и техните 
приложения. 

Комисията оповести всички единични цени, предложени от участника в ценовите 
предложения по обособените позиции, а именно: 

Единични цени, предложени от "ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016 

И ОП 1 ОП 2 о п з Ц ОП 1 ОП 2 ОПЗ И ОП1 ОП 2 ОПЗ 
Ui 6,07 6,07 6,07 Цн 3,60 3,60 3,60 Ц27 1,80 1,80 1,80 
ц2 9,77 9,77 9,77 Ц 1 5 6,01 6,01 6,01 Ц28 74,93 74,93 74,93 
Цз 5,02 5,02 5,02 Цхб 10,20 10,20 10,20 Ц29 6,11 6,11 6,11 
ц4 7,92 7,92 7,92 Цп 11,99 11,99 11,99 Цзо 167,10 167,10 167,10 

ц5 9,77 9,77 9,77 Ц18 50,14 50,14 50,14 Ц31 2,58 2,58 2,58 



Ц б 16,02 16,02 16,02 Ц19 4,29 4,29 4,29 Ц 3 2 26,32 26,32 26,32 
ц 7 6,07 6,07 6,07 Ц20 3,56 3,56 3,56 Цзз 28,52 28,52 28,52 
ц 8 0,74 0,74 0,74 Ц21 1,17 1,17 1,17 Ц 3 4 16,02 16,02 16,02 
ц 9 4,59 4,59 4,59 Ц22 11,90 11,90 11,90 Ц 3 5 178,21 178,21 178,21 
Цю 8,98 8,98 8,98 Ц 2 3 15,13 15,13 15,13 Цзб 171,82 171,82 171,82 

Цп 2,38 2,38 2,38 Ц24 123,86 123,86 123,86 Ц>7 169,07 169,07 169,07 
Ц,2 1,06 1,06 1,06 Ц 2 5 118,80 118,80 118,80 Ц 3 8 40,21 40,21 40,21 
U l 3 50,93 50,93 50,93 Ц26 1,80 1,80 1,80 

2. "ЕКОСТРОЙ" АД, с ЕИК 124035416, представлявано от Велико Иванов Великов -
Прокурист участва по трите обособени позиции на обществената поръчка. 

Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието на офертата - 4 /четири/ 
отворени папки със следното съдържание: 

• Отворена папка със Списък на документите, съдържащи се в офертата „Ремонт 
на улици на територията на община Добричка" - подписана от инж. Велико Иванов -
Прокурист; надписан електронен носител „Екострой" - компакт диск, поставен в ненадписан 
плик; заверено копие от застрахователна полица, заверено копие на типов договор по 
застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството"; заверено копие 
от Удостоверение от Техникум по строителство „Пеньо Пенев" за завършен пълен курс на 
обучение от Божидар Жечев Наумов; заверени копия от платежни нареждания до Главна 
инспекция по труда; заверени копия иа Сертификати на „ЕКОСТРОЙ" АД за прилагане па 
Систсма за управление на качеството в съответствие с изискванията на международни 
стандарти KN IRO 0001:2015, EN ISO 11001:2015 и OHSAS 18001:2007/ELOT 1801.2008. 

• Три отворени папки, съдържащи Предложения за изпълнение на поръчката за 
трите обособсни позиции на обществената поръчка с приложени предлаган подход, план за 
работа и организация, подпечатани и подписани от инж. Велико Великив - прокурист; Ценови 
предложения за трите обособени позиции на обществената поръчка, подпечатани и подписани 
от Прокуриста на „ЕКОСТРОЙ" АД с приложени анализни цени на видовете строителни 
дейности с положен подпис на всяка страница, без записани имена на подписания. 

Комисията оповести всички единични цени, предложени от участника в ценовите 
предложения по обособените позиции, а именно: 

Единични цени, предложени от "ЕКОСТРОЙ" АД, с ЕИК 124035416 

ц , ОП 1 ОП 2 ОПЗ ц ОП 1 ОП 2 ОПЗ ц ОП1 ОП 2 ОПЗ 
ц , 6,86 6,8(5 6,86 Ц14 12,61 12,61 12,61 Ц27 1,79 1,79 1,79 

ц 2 5,86 5,86 5,86 Ц15 14,88 14,88 14,88 Ц28 225,06 225,06 225,06 
Цз 18,21 18,21 18,21 Ц16 18,72 18,72 18,72 Ц29 9,60 9,60 9,60 
Ц» 7,51 7,51 7,51 Цп 23,84 23,84 23,84 Цзо 349,69 349,69 349,69 
ц 5 9,61 9,61 9,61 Ц18 92,06 92,06 92,06 Цз1 3,47 3,47 3,47 
Цб 21,78 21,78 21,78 Ц19 3,85 3,85 3,85 Цз2 29,12 29,12 29,12 
ц 7 6,38 6,38 6,38 Ц20 2,75 2,75 2,75 Цзз 42,11 42,11 42,11 

ц 8 1,00 1,00 1,00 Ц21 1,35 1,35 1,35 Цз4 20,86 20,86 20,86 
ц 9 1,58 1,58 1,58 Ц22 25,94 25,94 25,94 Цз5 247,29 247,29 247,29 
Цю 12,67 12,67 12,67 Ц23 37,34 37,34 37,34 Цзб 217,91 217,91 217,91 
Цп 1,38 1,38 1,38 Ц24 153,48 153,48 153,48 Цз7 154,53 154,53 154,53 
Ц12 0,53 0,53 0,53 Ц25 148,64 148,64 148,64 Цз8 73,02 73,02 73,02 

Ц13 91,65 91,65 91,65 Ц26 1,79 1,79 1,79 

Трима от членовете на комисията подписаха всяка страница на приложените в 
офертата Предложения за изпълнение на поръчката, Ценови предложения и техните 
приложения. 



След извършване на действията по оповестяване на представените документи и след 
подписване на техническите и ценовите предложения на участниците и техните приложения, 
приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисия: 1. 

2. 

3. 

4. 

31.07.2019 г. 5 ' 

Комисия в състав: 
Председател: 
Кристина Костова-Хюсеин - юрисконсулт в община Добричка; 

- юрист 
и членове: 
1 .инж. Атанас Пангаров - гл. експерт СТИ в дирекция УТСОСПООС; 
2.Ели Ганчева Даскалова - гл. специалист в д-я УТСОСПООС; 
3.Недялка Костадинова - ст.специалист в дирекция УТСОСПООС; 
4.Весела Илиева Иванова - ст.специалист в дирекция утсоспоос 

продължи своята работа на закрито заседание, като пристъпи към разглеждане на Ценовите 
предложения направени от участниците и техните приложения. 

1. Участникът „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД е представил коректно попълнени Ценови 
предложения но ОП 1, ОП 2 и ОП 3 с приложени анализи на единичните цени на всички 
офертни видове строителни и монтажни работи, които съвпадат с попълнените в таблицата 
единични цени за изпълнението на видовете работа. Документите са подпечатани и подписани 
от Георги Сивков - Управител. 

2. Участникът "ЕКОСТРОЙ" АД е представил коректно попълнени 3 (три) 
Ценови предложения подпечатани и подписани от инж. Велико Великов - прокурист с 
приложени анализни цени на видовете строителни дейности с положен подпис и печат на 
всяка страница, без записани имена на подписания. 

Всички предложени цепи са преизчислени по начин, описан в Раздел III - ФОРМУЛИ 
ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ОФЕРТАТА НА ВСЕКИ УЧАСТНИК В 
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ на документацията на 
обществената поръчка, публикувана в профила на купувача на община Добричка на адрес 
http://wvvw.dobrichka.bg/profile/orders/0-01072019-280. Стойностите на офертите, предложени 
от участниците, изчислени по формулата Цоф=Е х К\ (Ц; е единична цена за дейност, 
предложена от участника, a Kj е коефициент на тежест за съответната дейност) са следните: 

Участник 
стойност на офертата, предложена от Участника 

Участник 
ОП 1 ОП 2 о п з 

„ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, 
ЕИК 124698016 988,50 988,50 988,50 

ЕКОСТРОЙ" АД, 
ЕИК 124035416 1942,80 1942,80 1942,80 

Работата на Комисията продължи с разглеждане на предложенията за изпълнение на 
поръчката, постъпили за участие в обществената поръчка. 

Кристина Костова - . . . . 

инж. Атанас Пангаров 

Ели Даскалова - ... 

Недялка Костадин 

Весела Иванова - .. 

http://wvvw.dobrichka.bg/profile/orders/0-01072019-280
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1 „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016 - Участникът е изпълнил задължителните и 
предварително обявени условия на Възложителя, посочени в документацията за участие при 
изготвяне на Предложение за изпълнение на поръчката за ОП1, ОП 2 и ОП 3. 

2. "ЕКОСТРОЙ" АД, с ЕИК 124035416 - Участникът е изпълнил задължителните и 
предварително обявени условия на Възложителя, посочени в документацията за участие при 
изготвяне на Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1, ОП 2 и ОП 3. 

С приключване на гореописаните действия, комисията пристъпи към оценяване на 
офертите въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий „най-ниска цена" на 
основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП в низходящ ред спрямо получените оценки както следва: 

• ОП 1: „Шосировка на ул. 2-ра и 10-та - 15 см сДолина"; „Шосировка по ул. 36-та -
15см с.Карапелит" 

1. "ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016, със седалище и адрес на управление: гр. 
Добрич, ж.к. „Добротица" № 45, вх.В, ап.10, представлявано от инж. Георги 
Хараламбиев Сивков; 

2. „ЕКОСТРОЙ" АД, с ЕИК 124035416, със седалище и адрес на управление област 
Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. „Стоил войвода" № 30, представлявано от 
Велико Иванов Великов. 

• ОП 2: „Шосировка на отсечка между улЛ-ва и 2-ра с.Дебрене"; „Шосировка на ул. 9-та 
-35 см с.Плачи дол"; „Шосировка по ул. 7-ма - 35 см с.Приморци"; „Шосировка по улица 16-
та - 35см с.Методисво"; „Шосировка по ул. 10-та - 35 см с.П.Свещарово" 

L "ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016, със седалище и адрес на управление: гр. 
Добрич, ж.к. „Добротица" № 45, вх.В, ап.10, представлявано от инж. Георги 
Хараламбиев Сивков; 

2. „ЕКОСТРОЙ" АД, с ЕИК 124035416, със седалище и адрес на управление област 
Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. „Стоил войвода" № 30, представлявано от 
Велико Иванов Великов. 

• ОП 3: „Шосировка на улица 7-ма - 15см с.Камен"; „Шосировка на улица 5-та - 35 см 
с.Сливенци"; „Шосировка по улица 9-та - 35 см с.Пчелник"; „Шосировка по улица 4-та - 15 см 
с.Пчелник" 

1. "ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016, със седалище и адрес на управление: гр. 
Добрич, ж.к. „Добротица" № 45, вх.В, ап.10, представлявано от инж. Георги 
Хараламбиев Сивков; 

2. „ЕКОСТРОЙ" АД, с ЕИК 124035416, със седалище и адрес на управление област 
Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. „Стоил войвода" № 30, представлявано от 
Велико Иванов Великов. 

На основание чл.61, т.7, във връзка с т.4 от ППЗОП комисията пристъпи към 
разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.З от ППЗОП, свързани с личното 
състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, 
като комисията разглежда документите до установяване на съответствие с изискванията за 
личното състояние и критериите за подбор на класираните участници, както следва: 

1. "ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016 
Участникът е представил един ЕЕДОП за участие по ОП 1, 2 и 3 - електронен носител -

компактдиск, съдържащ стандартен образец на единен европейски документ за обществени 
поръчки - ЕЕДОП в PDF формат подписан електронно, според изискванията на чл. 67, ал. 4 от 



ЗОП от инж.Георги Хараламбиев Сивков управител на „ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД - гр. Добрич. 
Комисията провери информацията в Търговския регистър и установи, че това са лицата по 
чл.40 от ППЗОП. 

Участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителите, при 
камарата на строителите в България с Протокол № 0426/01.06.2012 г. и отговаря на 
предварително зададените от възложителя критерии. 

Комисията разгледа съдържанието на документите, записани на електронния носител и 
установи следното: 

• Участникът няма сключена застраховка и декларира, че при спечелване на 
поръчката и преди подписване на договора ще направи застраховка „Професионална 
отговорност". 

• През последните 5 (пет) години участникът е изпълнил „строителство", 
идентично или сходно с предмета на поръчката; 

• Участникът разполага с правоспособни квалифицирани експерти за 
техническото ръководство, контрола по качеството и безопасността на труда за изпълнение на 
поръчката - за всяко от лицата са посочени професионалната компетентност и 
професионалния опит. Описани са съответните документи за правоспособност и 
квалификация с посочване на номер, дата, година на издаване и от кого са издадени; 

• За участника не са констатирани основания за изключване от процедурата; 
• Участникът разполага с техниката, изисквана от изпълнителя за изпълнение на 

обществената поръчка. 

2. „ЕКОСТРОЙ" АД, с ЕИК 12403 541 
За участието си по ОП 1, ОП 2 и ОП 3 участникът е предоставил електронен носител -

компактдиск, съдържащ стандартен образец ЕЕДОП електронно подписан от Велико Иванов 
Великов - прокурист на „ЕКОСТРОЙ" АД, Комисията провери информацията в Търговския 
регистър и установи, че това са лицата по чл.40 от ППЗОП. 

У час шикът е вписан в Централния професионален регистър на строителите, при 
камарата на строителите в България с Протокол № 0059/15.09.2008 г. и отговаря на 
предварително зададените от възложителя критерии. 

Комисията разгледа съдържанието на документите, записани на електронния носител и 
установи следното: 

• Участникът декларира, че лицата, които ще отговарят за техническото 
ръководство, безопасността на труда и контрола по качество на строителството са част от 
неговия състав. 

• За участника не са констатирани основания за изключване от процедурата; 
• Участникът има сключена застраховка в размер на 600 000.00 лв. 

(Застрахователна полица № 34071818205000023 издадена от "Булстрад" АД, валидна до 
19.12.2019 г.); 

• През последните 5 (пет) години участникът е изпълнил „строителство", 
идентично или сходно с предмета на поръчката; 

• Участникът разполага с техниката, изисквана от изпълнителя за изпълнение на 
обществената поръчка. 

Комисията установи съответствието на участниците с изискванията за личното 
състояние и критериите за подбор на Възложителя и направи следното класиране: 

• ОП 1: „Шосировка на ул. 2-ра и 10-та - 15 см с.Долина"; „Шосировка по ул. 36-та -
15см с.Карапелит" 

1. "ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016, със седалище и адрес на управление: гр. 
Добрич, ж.к. „Добротица" № 45, вх.В, ап.Ю, представлявано от инж. Георги 
Хараламбиев Сивков; 



2. „ЕКОСТРОЙ" АД, с ЕИК 124035416, със седалище и адрес на управление област 
Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. „Стоил войвода" № 30, представлявано от 
Велико Иванов Великов. 

• ОП 2: „Шосировка на отсечка между улЛ-ва и 2-ра с.Дебрене"; „Шосировка на ул. 9-та 
-35 см с.Плачи дол"; „Шосировка по ул. 7-ма - 35 см с.Приморци"; „Шосировка по улица 16-
та - 35см с.Методиево"; „Шосировка по ул. 10-та - 35 см с.П.Свещарово" 

1. "ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016, със седалище и адрес на управление: гр. 
Добрич, ж.к. „Добротица" № 45, вх.В, ап.10, представлявано от инж. Георги 
Хараламбиев Сивков; 

2. „ЕКОСТРОЙ" АД, с ЕИК 124035416, със седалище и адрес на управление област 
Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. „Стоил войвода" № 30, представлявано от 
Велико Иванов Великов. 

• ОП 3: „Шосировка на улица 7-ма - 15см с.Камен"; „Шосировка на улица 5-та - 35 см 
с.Сливенци"; „Шосировка по улица 9-та - 35 см с.Пчелник"; „Шосировка по улица 4-та - 15 см 
с.Пчелник" 

1. "ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016, със седалище и адрес на управление: гр. 
Добрич, ж.к. „Добротица" № 45, вх.В, ап.10, представлявано от инж. Георги 
Хараламбиев Сивков; 

2. „ЕКОСТРОЙ" АД, с ЕИК 124035416, със седалище и адрес на управление област 
Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. „Стоил войвода" № 30, представлявано от 
Велико Иванов Великов. 

Въз основа на направените констатации Комисията 

РЕШИ: 

Предлага на Възложителя да определи за изпълнители по обособени позиции от 
обществената поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет : „РЕМОНТ НА 
УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА", открита с Решение № 687 от 
01.07.2019 г. на Иван Иванов - Зам.-Кмет на община Добричка, Възложител съгласно 
предоставени правомощия със заповед № 675 от 20.06.2016 г. и обявление, публикувано в 
електронната страница на АОП под № 00159-2019-0007 следните участници-

• ОП 1: „Шосировка на ул. 2-ра и 10-та - 15 см сДолина"; „Шосировка по ул. 36-та -
15см с.Карапелит" 

"ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, е ЕИК 124698016, със седалище и адрес на управление: гр. 
Добрич, ж.к. „Добротица" № 45, вх.В, ап.10, представлявано от инж. Георги 
Хараламбиев Сивков; 

• ОП 2: „Шосировка на отсечка между улЛ-ва и 2-ра с.Дебрене"; „Шосировка на ул. 9-та 
-35 см с.Плачи дол"; „Шосировка по ул. 7-ма - 35 см с.Приморци"; „Шосировка по улица 16-
та - 35см с.Методиево"; „Шосировка по ул. 10-та - 35 см с.П.Свещарово" 

"ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016, със седалище и адрес на управление: гр. 
Добрич, ж.к. „Добротица" № 45, вх.В, ап.10, представлявано от инж. Георги 
Хараламбиев Сивков; 

• ОП 3: „Шосировка на улица 7-ма - 15см с.Камен"; „Шосировка на улица 5-та - 35 см 
с.Сливенци"; „Шосировка по улица 9-та - 35 см с.Пчелник"; „Шосировка по улица 4-та - 15 см 
с.Пчелник" 



"ЕС.ГЕ.ХА" ЕООД, с ЕИК 124698016, със седалище и адрес на управление: гр. 
Добрич, ж.к. „Добротица" № 45, вх.В, ап.Ю, представлявано от инж. Георги 
Хараламбиев Сивков; 

Комисията приключи своята работа на 31.07.2019 год. и предаде настоящия протокол и 
цялата документация за утвърждаване от Възложителя по реда на чл.106, ал.1 във връзка с 
чл.181, ал.5 от ЗОП. 
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