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 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 

 

   

 

ПРОТОКОЛ № 4 

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

 

Днес, 20.07.2015г. в 14:00ч. в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна“ 

№2, 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. Петър Мутафчиев – резервен член, директор дирекция „УТ”; 

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

Резервния член на комисията подписа декларация по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 

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

 

От страна на участниците на публичното заседание присъстваха следните представители на 

участниците: Костадин Георгиев Павлов – упълномощен представител на «БКС» ЕООД гр.Гоце 

Делчев; Георги Димитров Шопов – упълномощен представител на «Пиринстройинженеринг» ЕАД 

гр.Благоевград; Илвие Мехмедова Конедарева – упълномощен представител на «А-СТРОЙ» ЕООД 

с.Абланица; Благой Иванов Парапунов – упълномощен представител на «Фармвил» ЕАД гр.София. 

 

Заседанието са проведе при следния дневен ред: 

1. Публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници; 

2. Проверка на съответствието на ценовите предложения с изискванията на възложителя и за 

наличие на основания по чл.70, ал.1 от ЗОП. 

3. Оценка и крайно класиране на офертите на участниците по критерия за оценка на офертите 

«икономически най-изгодна оферта». 

 

По първа точка от дневния ред 

 

Председателят на комисията информира, че на 15.07.2015г. в официалната интернет страница 

на Възложителя, секция «Профил на купувача» е публикувано съобщение за датата, часа и мястото  

на отваряне на ценовите оферти по процедурата. Съобщението е изпратено по електронна поща да 

имейл адресите на всички участници на 15.07.2015г.  

Комисията пристъпи към отварянето на ценовите оферти по поредните номера на участниците 

и оповести ценовите им предложения: 

 



 

Открита процедура с предмет: “Ремонт на път BLG1096/ІІ - 19 гр.Гоце Делчев – с.Мосомище, км 0+000 до км 1+756”  
2 

І.Участник с пореден №1 «БКС» ЕООД, гр.Гоце Делчев е предложил цена за изпълнение на 

цялата поръчка без ДДС – 171 802,62 лв. /сто седемдесет и една хиляди осемстотин и два лева и 

шестдесет и две стотинки/;  

Цена на първи етап от поръчката без ДДС – 60 214,28 лв. /шестдесет хиляди двеста и 

четиринадесет лева и двадесет и осем стотинки/; 

Цена на втори етап от поръчката без ДДС – 55 794,07 лв. /петдесет и пет хиляди седемстотин 

деветдесет и четири лева и седем стотинки/; 

Цена на трети етап от поръчката без ДДС – 55 794,27 лв. /петдесет и пет хиляди седемстотин 

деветдесет и четири лева и двадесет и седем стотинки/. 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП комисията предложи на Илвие Мехмедова Конедарева – 

упълномощен представител на «А-СТРОЙ» ЕООД с.Абланица да подпише ценовата оферта. 

   

ІІ. Участник с пореден №2 «ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД, гр.Благоевград е 

предложил цена за изпълнение на цялата поръчка без ДДС – 188 922,01 лв. /сто осемдесет и осем 

хиляди деветстотин двадесет и два лева и една стотинки/;  

Цена на първи етап от поръчката без ДДС – 66 224,73 лв. /шестдесет и шест хиляди двеста 

двадесет и четири лева и седемдесет и три стотинки/; 

Цена на втори етап от поръчката без ДДС – 61 348,55 лв. /шестдесет и една хиляди триста 

четиридесет и осем лева и петдесет и пет стотинки/; 

Цена на трети етап от поръчката без ДДС – 61 348,73 лв. /шестдесет и една хиляди триста 

четиридесет и осем  лева и седемдесет и три стотинки/. 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП комисията предложи на Костадин Георгиев Павлов – 

упълномощен представител на «БКС» ЕООД гр.Гоце Делчев да подпише ценовата оферта. 

 

ІІІ. Участник с пореден №3 «А-СТРОЙ» ЕООД, с.Абланица е предложил цена за 

изпълнение на цялата поръчка без ДДС – 174 056,80 лв. /сто седемдесет и четири хиляди петдесет и 

шест лева и осемдесет стотинки/;  

Цена на първи етап от поръчката без ДДС – 60 152,33 лв. /шестдесет хиляди сто петдесет и два 

лева и тридесет и три стотинки/; 

Цена на втори етап от поръчката без ДДС – 56 952,14 лв. /петдесет и шест хиляди деветстотин 

петдесет и два лева и четиринадесет стотинки/; 

Цена на трети етап от поръчката без ДДС – 56 952,33 лв. /петдесет и шест хиляди деветстотин 

петдесет и два  лева и тридесет и три стотинки/. 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП комисията предложи на Георги Димитров Шопов – 

упълномощен представител на «Пиринстройинженеринг» ЕАД гр.Благоевград да подпише ценовата 

оферта. 

 

ІV. Участник с пореден №4 «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, гр.София е предложил 

цена за изпълнение на цялата поръчка без ДДС – 242 022,15 лв. /двеста четиридесет и две хиляди 

двадесет и два лева и петнадесет стотинки/;  

Цена на първи етап от поръчката без ДДС – 83 770,18 лв. /осемдесет и три хиляди седемстотин 

и седемдесет лева и осемнадесет стотинки/; 

Цена на втори етап от поръчката без ДДС – 79 125,80 лв. /седемдесет и девет хиляди сто 

двадесет и пет лева и осемдесет стотинки/; 

Цена на трети етап от поръчката без ДДС – 79 126,18 лв. /седемдесет и девет хиляди сто 

двадесет и шест  лева и осемнадесет стотинки/. 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП комисията предложи на Благой Иванов Парапунов – 

упълномощен представител на «Фармвил» ЕАД гр.София да подпише ценовата оферта. 
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V. Участник с пореден №5 «ФАРВМИЛ» ЕАД, гр.София е предложил цена за изпълнение 

на цялата поръчка без ДДС – 194 705,35 лв. /сто деветдесет и четири хиляди седемстотин и пет лева и 

тридесет и пет стотинки/;  

Цена на първи етап от поръчката без ДДС – 67 379,22 лв. /шестдесет и седем хиляди триста 

седемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки/; 

Цена на втори етап от поръчката без ДДС – 63 662,92 лв. /шестдесет и три хиляди шестстотин 

шестдесет и два лева и деветдесет и две стотинки/; 

Цена на трети етап от поръчката без ДДС – 63 663,22 лв. /шестдесет и три хиляди шестстотин 

шестдесет и три лева и двадесет и две стотинки/. 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП комисията предложи на Илвие Мехмедова Конедарева – 

упълномощен представител на «А-СТРОЙ» ЕООД с.Абланица да подпише ценовата оферта. 

 

След отваряне на Плик №3 и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници приключи публичната част от заседанието на комисията и представителите на участниците 

напуснаха заседанието. 

 

По втора точка от дневния ред 

Комисията извърши проверка за съответствието на ценовите предложения на участниците и 

установи, че няма разминавания и всяко едно от тях отговаря на изискванията на възложителя 

(Приложение №1 към протокол №4). 

Комисията пристъпи към проверка на ценовите предложения на допуснатите участници за 

наличие на основания по чл.70, ал.1 от ЗОП по реда на постъпването им и констатира, че няма 

участници предложили обща цена за изпълнение на поръчката и единични цени за отделните етапи, 

които цени да са с 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 

участници.(Приложение2 към протокол 4) 

 

По трета точка от дневния ред 

Комисията пристъпи към крайното класиране на участниците по критерият за оценка на 

офертите «икономически най-изгодна оферта» по поредните им номера. Класирането е следното: 

1. Участник с пореден №1 «БКС» ЕООД, гр.Гоце Делчев има събрани 100 точки – «срок за 

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

«предлагана цена» ПЦ – 35 точки. 

2. Участник с пореден №2 «ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД, гр.Благоевград има събрани 

94,83 точки – «срок за изпълнение на първи етап от поръчката» ТО 1 – 60 точки; «гаранционен срок» 

ТО 2 – 3 точки; «предлагана цена» ПЦ – 31,83 точки. 

3. Участник с пореден №3 «А-СТРОЙ» ЕООД, с.Абланица има събрани 95,55 точки – «срок за 

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

«предлагана цена» ПЦ – 34,55 точки. 

4. Участник с пореден №4 «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, гр.София има събрани 85,43 

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

0,59 точки; «предлагана цена» ПЦ – 24,84 точки. 

5. Участник с пореден №5 «ФАРВМИЛ» ЕАД, гр.София има събрани 91,47 точки – «срок за 

изпълнение на първи етап от поръчката» ТО 1 – 60 точки; «гаранционен срок» ТО 2 – 0,59 точки; 

«предлагана цена» ПЦ – 30,88 точки. 
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РЕШЕНИЕ №5 

 

Предвид оценяването на офертите, допуснати до разглеждане и оценяване, комплексните 

оценки и на основание чл.71, ал.3 от ЗОП, класира 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, открита с Решение 

№ 391/27.04.2015г. на кмета на Община Гоце Делчев, както следва: 

1. На първо място участник с пореден №1 «БКС» ЕООД, гр.Гоце Делчев с комплексна оценка 

от 100 точки; 

2. На второ място участник с пореден №3 «А-СТРОЙ» ЕООД, с.Абланица с комплексна оценка 

от 95,55 точки; 

3. На трето място участник с пореден №2 «ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД, 

гр.Благоевград с комплексна оценка от 94,83 точки; 

4. На четвърто място участник с пореден №5 «ФАРВМИЛ» ЕАД, гр.София с комплексна 

оценка от 91,47 точки. 

5. На пето място участник с пореден №4 «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, гр.София с 

комплексна оценка от 85,43 точки; 

 

Заседанието на комисията приключи в 16.45 часа. 

Неразделна част от протокола е Приложение №1, Приложение 2 и Приложение3. 

Настоящия протокол се състави и подписа на 20.07.2015г.  

 

 

 

 

 

Председател: Мария Грозданова 

 

 

 (подпис) 

 

Членове: 1. инж. Петър Мутафчиев 

 

 

   (подпис) 

 

2. инж. Атанас Каракиев 

 

 

(подпис) 

  


