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 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 

 

   

 

ПРОТОКОЛ № 3 

по чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

 

Днес, 13.07.2015г. в 11.00ч. в сградата на Община Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” № 2, стая 

104, първи етаж, се проведе заседание на комисията по провеждане на открита процедура по чл.14, 

ал.1, т.2 от ЗОП с предмет: “Ремонт на път BLG1096/ІІ - 19 гр.Гоце Делчев – с.Мосомище, км 0+000 

до км 1+756”, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2015-0008, дата на 

публикуване на обявлението в РОП 28.04.2015г., идентиф.№ ГД/2015/ОПОП/С/8, открита с Решение 

№ 391/27.04.2015г. на кмета на Община Гоце Делчев, назначена със Заповед №460/29.05.2015г., 

издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Комисията се събра в състав: 

Председател: Мария Грозданова – юрист, началник отдел «МДТ»; 

Членове: 1. инж. Ани Мирчева – гл.специалист секретар на ОбЕС, дирекция „УТ”; 

2. инж. Атанас Каракиев – гл.спец. “Благоустрояване” в дирекция „УТ“;  

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно. 

Заседанието са проведе при следния дневен ред: 

1. Проверка на съответствието на документите в плик №1, включително допълнително 

представените към плик №1, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

2. Разглеждане на документите в плик №2 «Предложение за изпълнение на поръчката». 

3. Оценка на техническите оферти на участниците по критерия за оценка на офертите 

«икономически най-изгодна оферта». 

4. Определяне на дата, час и място за отваряне на ценовите предложения. 

 

По първа точка от дневния ред 

 

Мария Грозданова докладва на комисията, че протокол №2, ведно с приложение №1 към 

протокол №2 е публикуван в «Профила на купувача»  на интернет страницата на общината и е 

изпратен на всички участници по електронната поща на 17.06.2015г. Участниците са изпратили 

потвърждение за получаване на протокола. 

В законово определения срок – 5 работни дни от получаване на протокола, са получени 

допълнително документи към плик №1 от следните участници: 

1. на 18.06.2015г. в 10.50 ч. от «БКС» ЕООД гр.Гоце Делчев; 

2. на 23.06.2015г. в 11.05ч. от «ФАРМВИЛ» ЕАД гр.София; 

3. на 23.06.2015г. в 11.15ч. от «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД гр.София. 

 

І. Участник с пореден №1 «БКС» ЕООД гр.Гоце Делчев е представил в непрозрачен, запечатан 

и надписан плик: - придружително писмо; декларация – списък на експертите, които участникът ще 

използва за изпълнение на обществената поръчка, с посочен за инж.Стефка Георгиева Ципарова, 

отговорник по контрола на качеството, удостоверение №142 от 26.09.2014г. за преминат 

квалификационен курс за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на 

съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност, и посочен за 
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техн.Костадин Иванов Таранинов, координатор по безопасност и здраве удостоверение №38 от 

29.06.2014г. за преминат квалификационен курс за «координатор по ЗБУТ», и двете издадени от 

Търговско – промишлена палата гр.Благоевград. 

 

ІІ. Участник с пореден №5 «ФАРМВИЛ» ЕАД гр.София е представил в непрозрачен, запечатан 

и надписан плик: - придружително писмо; декларация – списък на експертите, които участникът ще 

използва за изпълнение на обществената поръчка, с указан трудов стаж на тех.ръководител 

инж.Невена Пламенова Станоева. В декларацията – справка е посочен и още един технически 

ръководител – инж.Абди Сали Мусков, магистър инженер ХТС, диплома АС-95 №00581, издадена 

1995г. от ДИАС София, строителен инженер, хидротехническо строителство, посочен е един 

изпълнен обект: „Транзитни пътища – V – Лот 22Б“ и трудов стаж; Участникът е представил копие от 

диплома за висше образование №000581 на Абди Сади Мусков, копие от заповед №51 от 25.03.2011г. 

от „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ АД за назначаване за технически ръководител на Абди Сали 

Мусков за изпълнения обект, посочен в декларацията; декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност 

на експерт на инж.Абди Сали Мусков; копие от удостоверение №0830/26.05.2015г. на Даниела 

Любенова Денчева за курс за обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, 

за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за 

безопасност, със срок на валидност до 25.05.2016г.; заверено копие от сертификат ISO 9001:2008, със 

срок на валидност до 04.06.2018г. 

 

ІІІ. Участник с пореден №4 «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД гр.София е представил в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик: - придружително писмо; списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, с 

посочени за изпълнени шест броя договори с предмет, подобен на предмета на поръчката, от които 

три броя изпълнени от участника на сто процента, с посочени данни за стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото и вида на строителството; копие от референция от община 

Главиница, копие от констативен акт; копие от референция от община Главиница; копие от 

констативен акт; копие от референция от община Главиница; копие от констативен акт. 

 

Комисията извърши повторна проверка за съответствието на документите в плик №1, 

включително допълнително представените към плик №1, с изискванията за подбор, поставени от 

Възложителя в обявлението и документацията: 

І. За участник с пореден №1 «БКС» ЕООД, гр.Гоце Делчев комисията не установи 

липсващи документи, несъответствия или фактически грешки и участникът отговаря на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

ІІ. За участник с пореден №2 «ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД, гр.Благоевград 

комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки и участникът 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

ІІІ. За участник с пореден №3 «А-СТРОЙ» ЕООД, с.Абланица, комисията не установи 

липсващи документи, несъответствия или фактически грешки и участникът отговаря на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

ІV. За участник с пореден №4 «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, гр.София комисията не 

установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки и участникът отговаря на 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

V. За участник с пореден №5 «ФАРВМИЛ» ЕАД, гр.София комисията не установи 

липсващи документи, несъответствия или фактически грешки и участникът отговаря на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 
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Във връзка с документите в плик №1, включително допълнително представените, от 

участниците и съответствието им с изискванията за подбор, поставени от възложителя, комисията 

единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

І. Допуска до по-нататъшно разглеждане документите на участниците в откритата процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на път BLG1096/ІІ - 19 гр.Гоце Делчев – 

с.Мосомище, км 0+000 до км 1+756”, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-

2015-0008, дата на публикуване на обявлението в РОП 28.04.2015г., идентиф.№ ГД/2015/ОПОП/С/8: 

1. участник с пореден №1 «БКС» ЕООД, гр.Гоце Делчев; 

2. участник с пореден №2 «ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД, гр.Благоевград; 

3. участник с пореден №3 «А-СТРОЙ» ЕООД, с.Абланица; 

4. участник с пореден №4 «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, гр.София; 

5. участник с пореден №5 «ФАРВМИЛ» ЕАД, гр.София. 

 

По втора точка от дневния ред 

 

Комисията разгледа документите в плик №2 на участниците по поредните им номера: 

1. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката на участник с пореден №1 

«БКС» ЕООД, гр.Гоце Делчев: 

Участникът предлага да изпълни първи етап от поръчката за срок 1 месец, считано от датата на 

издаване на Приемо – предавателен протокол за предаване и приемане на строителната площадка до 

подписване на Акт образец №19 от Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

Участникът предлага гаранционен срок на целия обем на поръчката – 10 години. 

Към техническата оферта участникът е приложил декларация с техническо описание на 

основните строителни материали и елементи, включени в предмета на поръчката, подлежащи на 

изпълнение, сертификати, удостоверяващи качеството и декларация за конфиденциалност по чл.33, 

ал.4 от ЗОП. 

 

2. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката на участник с пореден №2 

«ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД, гр.Благоевград: 

Участникът предлага да изпълни първи етап от поръчката за срок 1 месец, считано от датата на 

издаване на Приемо – предавателен протокол за предаване и приемане на строителната площадка до 

подписване на Акт образец №19 от Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

Участникът предлага гаранционен срок на целия обем на поръчката – 6 години. 

Към техническата оферта участникът е приложил декларация с техническо описание на 

основните строителни материали и елементи, включени в предмета на поръчката, подлежащи на 

изпълнение, декларации за експлоатационни характеристики, сертификати за производствен контрол, 

приложения към сертификати за производствен контрол. 

Участникът не е представил декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП. 

 

3. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката на участник с пореден №3 

«А-СТРОЙ» ЕООД, с.Абланица: 

Участникът предлага да изпълни първи етап от поръчката за срок 1 месец, считано от датата на 

издаване на Приемо – предавателен протокол за предаване и приемане на строителната площадка до 
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подписване на Акт образец №19 от Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

Участникът предлага гаранционен срок на целия обем на поръчката – 2 години. 

Към техническата оферта участникът е приложил описание на организация и методология на 

изпълнение, влагане на качествени материали, правилна организация на строителния процес, 

здравословни и безопасни условия на труд, околна среда, линеен график, декларация с техническо 

описание на основните строителни материали и елементи, включени в предмета на поръчката, 

подлежащи на изпълнение, сертификати за съответствие, декларации за експлоатационни показатели, 

сертификати за производствен контрол, приложения към сертификати за производствен контрол. 

Участникът не е представил декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП. 

 

4. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката на участник с пореден №4 

«ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, гр.София: 

Участникът предлага да изпълни първи етап от поръчката за срок 1 месец, считано от датата на 

издаване на Приемо – предавателен протокол за предаване и приемане на строителната площадка до 

подписване на Акт образец №19 от Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

Участникът предлага гаранционен срок на целия обем на поръчката – 1.19 години. 

Към техническата оферта участникът е приложил декларация с техническо описание на 

основните строителни материали и елементи, включени в предмета на поръчката, подлежащи на 

изпълнение. 

Участникът не е представил декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП. 

 

5. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката на участник с пореден №5 

«ФАРВМИЛ» ЕАД, гр.София: 

Участникът предлага да изпълни първи етап от поръчката за срок 1 месец, считано от датата на 

издаване на Приемо – предавателен протокол за предаване и приемане на строителната площадка до 

подписване на Акт образец №19 от Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

Участникът предлага гаранционен срок на целия обем на поръчката – 1.19 години. 

Към техническата оферта участникът е приложил декларация с техническо описание на 

основните строителни материали и елементи, включени в предмета на поръчката, подлежащи на 

изпълнение. 

Участникът не е представил декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП. 

 

 Съгласно изискването на възложителя, гаранционния срок следва да се предложи общо за 
цялата процедура, включително и за трите етапа и следва да бъде съобразен с минималните такива, 
определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България. Предложен гаранционен срок над максимално определените в Наредбата 
няма да бъде оценяван. Участници предложили гаранционен срок под минимално определения в 
Наредбата ще бъдат отстранявани от процедурата 

Съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България, чл.20, ал.4, т.8  минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са за автомагистралите - 5 години, 

републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две 

години; за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти - една година. 

Никой от участниците не е предложил гаранционен срок под минимално определения в 

Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 
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По трета точка от дневния ред 

 

Комисията пристъпи към оценка на техническите оферти на участниците по критерия за 

оценка на офертите «икономически най-изгодна оферта» по поредните им номера: 

 

1. Временното класиране на участник с пореден №1 «БКС» ЕООД, гр.Гоце Делчев е 65 точки – 

«срок за изпълнение на първи етап от поръчката ТО 1 – 60 точки; «гаранционен срок» ТО 2 – 5 точки. 

2. Временното класиране на участник с пореден №2 «ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД, 

гр.Благоевград е 63 точки – «срок за изпълнение на първи етап от поръчката ТО 1 – 60 точки; 

«гаранционен срок» ТО 2 – 3 точки. 

3. Временното класиране на участник с пореден №3 «А-СТРОЙ» ЕООД, с.Абланица е 61 точки 

– «срок за изпълнение на първи етап от поръчката ТО 1 – 60 точки; «гаранционен срок» ТО 2 – 1 

точка. 

4. Временното класиране на участник с пореден №4 «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, 

гр.София е 60,59 точки – «срок за изпълнение на първи етап от поръчката ТО 1 – 60 точки; 

«гаранционен срок» ТО 2 – 0,59 точки. 

5. Временното класиране на участник с пореден №5 «ФАРВМИЛ» ЕАД, гр.София е 60,59 

точки – «срок за изпълнение на първи етап от поръчката ТО 1 – 60 точки; «гаранционен срок» ТО 2 – 

0,59 точки. 

 

По четвърта точка от дневния ред 

 

След обсъждане комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №4 

 

Отварянето е оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “Ремонт на път BLG1096/ІІ - 19 гр.Гоце Делчев – с.Мосомище, км 

0+000 до км 1+756”, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2015-0008, дата на 

публикуване на обявлението в РОП 28.04.2015г., идентиф.№ ГД/2015/ОПОП/С/8, открита с Решение 

№ 391/27.04.2015г. на кмета на Община Гоце Делчев, да се извърши на 20.07.2015г. в 14,00 часа в 

залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна“ №2. 

 

Неразделна част от протокола е Приложение №1. 

Настоящия протокол се състави и подписа на 13.07.2015г.  

 

 

Председател: Мария Грозданова 

 

 

 (подпис) 

 

Членове: 1. инж. Ани Мирчева 

 

 

   (подпис) 

 

2. инж. Атанас Каракиев 

 

 

(подпис) 

  


