
ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, 

e-mail:info@avtomagistrali.com 

ПОКАНА

За избор на партньор специализиран в областта на дърводобива и сечта, включително 
извозване до склад, разкрояване и сортиране за изпълнение на дейности по почистване 
на терени в сервитута на обект: 

„Модернизация на път I-1 (Е79) 

"Видин - Ботевград" от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), 
разделен на пет участъка: 1, 2, 3, 4 и 5“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Ви каним да вземете участие в процедура за подбор на партньор 
специализиран в областта на: дърводобива и сечта с цел изпълнение на услуги по почистване
на строителната площадка от дървета, храсти и всякаква друга растителност в обсега на 
сервитута по трасето на обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от км 
33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка: 1, 
2, 3, 4 и 5“, включително извозване до склад/площадка, разкрояване и сортиране.

• ПРЕДМЕТ:
• МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
• КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура са услуги по почистване на строителната 
площадка – сеч на маркирана дървесина на корен и извозване до склад, разкрояване и 
сортиране за участъци от трасето на I-1 (Е79) "Видин – Ботевград“.

Участък 1 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до 
км 47+000 (километраж по проект), с дължина 13,600 км; 

Участък 2 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 
61+750 (км 58+128,47 - километраж по проект), с дължина 11,128.47 км; 

Участък 3 – Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по 
проект) км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по 
проект), с дължина 15,391.53 км; 
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Участък 4 – „п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до км 
85+520 (километраж по проект), с дължина 12,000 км; 

Участък 5 – „п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по проект)
до км 102+060 (км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км.“, 

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 25.11.2020 г. (сряда) след 
13,00 ч. Краен срок за получаване на документацията : 27.11.2020 г. (петък) – 16,00 ч.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 04.12. 2020 г. (петък)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие и образци


