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П Р О Т О К О Л №3 
по чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

В периода от 11.06.2015 г. до 16.06.2015 г. в стая 210, втория етаж в сградата на 

Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2 се проведоха две заседания на 

комисията по провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Избор на потенциални изпълнители за сключване на рамково споразумение 

за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР): Ремонт на уличната мрежа и 

общинската пътна мрежа на територията на Община Гоце Делчев”, открита с решение 

№395/28.04.2015 г. на кмета на общината, идентификационен номер 

ГД/2015/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 

00098-2015-0007, дата на публикуване на обявлението в РОП – 28.04.2015 г., назначена 

със заповед № 453 от 28.05.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Комисията се събра в състав: 

Председател: Йорданка Ендрева – директор на дирекция „Финансово-стопанска 

дейност”;  

Членове: 1. Киприяна Гулева – юрист, специалист „АПИО“;  

                2. инж. Атанас Каракиев – гл. специалист „Благоустрояване” в 

дирекция „Устройство на територията. 

 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

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

 

По първа точка от дневния ред 

 

Кипирияна Гулева докладва на комисията, че протокол №2 от 02.06.2015 г., 

ведно с приложение №1 е публикуван в „Профила на купувача” на интернет 

страницата на общината и е изпратен на всички участници по електронна поща на 

03.06.2015 г. Участниците са изпратили потвърждение за получаване на протокола и 

приложението към него. 

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

получени допълнително документи към плик №1 от следните участници: 

1. на 04.06.2015 г. в 11.30 ч. от „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев; 

2. на 10.06.2015 г. в 13.40 ч. от „ФАРМВИЛ” ЕАД гр. София. 

В законово определения срок – до 11.06.2015 г. участник с пореден №6 

„Пътстрой” ООД гр. Пазарджик не е представил допълнително изисканите документи 

към плик №1. 

 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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І. Участник с пореден №5 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев е представил в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик: - придружително писмо; декларация по чл. 

47, ал. 9 от ЗОП с отбелязани обстоятелства по т. 1, 4, 7 и 9. 

ІІ. Участник с пореден №4 „ФАРМВИЛ” ЕАД гр. София е представил в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик: придружително писмо; референция №TRP 

05/L22A_E/471 от 09.06.2015 г.; декларация изх. №117/09.06.2015 г. от „Ай Си ЕР – 

България” ЕООД за успешно преминат сертификационен одит на интегрирана система 

за управление в съответствие с международни стандарти ISO 9001:2008.  

Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП за доказване съответствието на участника със 

стандарти за системи за управление на качеството освен сертификатите могат да се 

представят и други доказателства. 

Участник с пореден №4 е представил декларация от сертифицирща 

организация, че е преминал успешен одит на Интегрирана система за управление в 

съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 

18001:2007 с обхват на сертификацията „строителство, инженеринг на нови и 

реконструкция и ремонт на съществуващи обекти от високото строителство и 

прилежащата им инфраструктура, транспортната и енергийна инфраструктура, 

благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазвана на 

околната среда. Производство на асфалтови смеси”. 

След като прегледа представените документи от „ФАРМВИЛ” ЕАД и на 

основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

Председателят на комисията да изпрати запитване по електронна поща до „Ай 

Си Ер – България” ЕООД за потвърждаване на издадената декларация и предоставяне 

на допълнителни данни относно: има ли въведена система за управление на качеството 

във „ФАРМВИЛ” ЕАД, кога е проведен сертификационния одит и има ли издаден 

сертификат по международен стандарт ISO 9001:2008. 

 

На 16.06.2015 г. в 10 часа в стая 210, втория етаж в сградата на Община Гоце 

Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2 се проведе второто заседание на комисията. 

Председателят докладва, че след проведен телефонен разговор на 15.06.2015 г. е 

изпратено запитване по електронна поща до „Ай Си Ер – България” ЕООД, съгласно 

решение №3 на комисията. 

„Ай Си Ер – България” ЕООД е изпратило по електронна поща:  

- на 15.06.2015 г. декларация изх. №119/15.06.2015 г.; 

- на 16.06.2015 г. декларация изх. №120/16.06.2015 г. и копие от сертификат 

на „ФАРМВИЛ” ЕАД по ISO 9001:2008.  

 

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 от „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. 

Благоевград, комисията установи, че няма липсващи документи, несъответствия или 

фактически грешки и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

ІІ. За участник с пореден №2 от „А-СТРОЙ” ЕООД с. Абланица, комисията 

установи, че няма липсващи документи, несъответствия или фактически грешки и 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

ІІІ. За участник с пореден №3 от „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. 

София, комисията установи, че няма липсващи документи, несъответствия или 

фактически грешки и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 
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ІV. За участник с пореден №4 от „ФАРМВИЛ” ЕАД гр. София, комисията 

установи, че няма липсващи документи, несъответствия или фактически грешки и 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

V. За участник с пореден №5 от „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев, комисията 

установи, че няма липсващи документи, несъответствия или фактически грешки и 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

VІ. За участник с пореден №6 от „ПЪТСТРОЙ” ООД гр. Пазарджик, 

комисията установи, че не отговаря на критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, а именно: 

В раздел ІІІ.2.3) Технически възможности от обявлението Възложителят е 

постави изискване към участниците „през последните 5 години, считано от датата 

на подаване на офертата, да са изпълнили най-малко 3000 кв.м строителство, което 

е еднакво или сходно с предмета на поръчката, т.е. изграждане и/или ремонт, и/или 

реконструкция, и/или рехабилитация на пътища и улици”.  

За доказване, че отговоря на изискванията на Възложителя, участникът е 

представил списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП като е посочил, че в Централния 

професионален регистър на строителя е публикувана цялата информация за 

изпълненото строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката. Комисията 

извърши проверка в ЦПРС, където е посочено изпълненото от участника строителство, 

но нито в приложените документи (констативни актове за установяване годността за 

приемане на обекти), референциите или описанието на строежа има информация за 

обема (квадратните метри) на изпълненото строителство еднакво или подобно на 

предмета на поръчката. В изпълнение на изискването на чл. 68, ал. 8 от ЗОП комисията 

е описала несъответствието в протокол №2 от 02.06.2015 г., също така е дала 

възможност на участника да представи допълнително документи, с които да докаже че 

отговора на изискването на Възложителя за технически възможности. Участникът не е 

представил допълнително документи, а от представените документи в плик №1 и 

информацията в ЦПРС не доказват, че през последните 5 години участникът е 

изпълнил 3000 кв.м строителство, което е еднакво или сходно с предмета на 

поръчката. 

VІІ. За участник с пореден № 7 „Инфрастроежи“ ООД, гр. Севлиево, 

комисията установи, че няма липсващи документи, несъответствия или фактически 

грешки и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

 

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 №4 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на потенциални 

изпълнители за сключване на рамково споразумение за изпълнение на строително-

монтажни работи (СМР): Ремонт на уличната мрежа и общинската пътна мрежа на 

територията на Община Гоце Делчев”, открита с решение №395/28.04.2015 г. на кмета 

на общината, идентификационен номер ГД/2015/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП 

при Агенция за обществени поръчки 00098-2015-0007: 

1. участник с пореден №1 „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. 

Благоевград 

2. участник с пореден №2 “А-СТРОЙ” ЕООД с. Абланица, община 

Хаджидимово; 

3. участник с пореден №3 “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София; 

4. участник с пореден №4 “ФАРМВИЛ” ЕАД гр. София; 

5. участник с пореден №5 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев; 
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6. участник с пореден №7 “ИНФРАСТРОЕЖИ” ООД гр. Севлиево. 

ІІ. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в 

откритата процедура участник с пореден №6 „ПЪТСТРОЙ” ООД гр. Пазарджик, 

защото оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя - раздел ІІІ.2.3) Технически възможности от обявлението, а именно: 

участникът не е доказал, че през последните 5 години е изпълнил 3000 кв.м 

строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. 

 

По втора точка от дневния ред 

 

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

номера:  

 

І. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката на 

участник с пореден №1 „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. Благоевград 

 

Участникът ще осигури минимален гаранционен срок от 2 години на 

изпълненото строителство. 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е направил кратко представяне на своя производствен капацитет и 

опита, който притежава в строителния бранш. Описана е нормативната уредба, която 

ще се спазва по време на строителството. Участникът е направил кратко описание на 

материално техническата база, с която разполага, в т.ч. асфалтови бази в с.Баня, 

с.Железница, общ.Симитли и с.Логодаж, общ.Благоевград; акредитирана строителна 

лаборатория за изпитване „Пътконтрол“ в гр.Благоевград. 

Участникът предвижда да изпълни СМР в следната последователност: 

1. Доставка и монтаж на вибропресовани бордюри с размер 18/35/50, 

вкл.бетонова основа; 

2 Машинно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка; 

3. Ръчно изкопаване на съществуваща асфалтова настилка; 

4. Направа на повдигнати пешеходни пътеки с широчина 2500 мм и височина 75 

мм от асфалтобетон и полагане на хоризонтална маркировка; 

5. Направа на хоризонтална маркировка; 

6. Повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното покритие. 

За описаните видове работи, участникът е описал и технологията на 

изпълнение. Направено и кратко описание на здравословните и безопасни условия на 

труд. 

Предложението за изпълнение на поръчката на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

ІІ. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката на 

участник с пореден №2 „А-СТРОЙ” ЕООД с. Абланица: 

 

Участникът ще осигури минимален гаранционен срок от 2 години на 

изпълненото строителство. 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е направил кратко описание на предмета на поръчката. Предвижда 

да изпълни СМР в следната последователност: 

1. Доставка и монтаж на вибропресовани бордюри с размер 18/35/50, 

вкл.бетонова основа; 

2 Машинно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка; 
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3. Ръчно изкопаване на съществуваща асфалтова настилка; 

4. Направа на повдигнати пешеходни пътеки с широчина 2500 мм и височина 75 

мм от асфалтобетон и полагане на хоризонтална маркировка; 

5. Направа на хоризонтална маркировка; 

6. Повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното покритие. 

Участникът е направил описание на изпълнението на дейностите, 

вкл.подготвителните работи. Описани са ключови моменти, които могат да повлияят 

върху изпълнението на договора, в т.ч подбор на персонал, оборудване, влагане на 

качествени материали, здравословни и безопасни условия на труд. 

Предложението за изпълнение на поръчката на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

ІІІ. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката на 

участник с пореден №3 „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София 

 

Участникът ще осигури минимален гаранционен срок от 1 година за 

изпълненото строителство. 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е разписал обосновка за готовността на фирмата за осигуряване 

изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката, в т.ч.: Мобилизация, 

временна организация на движението, временно строителство, доставка на 

необходимите материали, оборудване и период на съхранение на обемните материали, 

изпълнение на СМР, изготвяне на необходимите документи по Наредба №3/31.07.2003, 

изготвяне и предаване на екзекутивната документация, демобилизация на 

строителната площадка и почистване. 

Описана е технологията и методи за изпълнение на СМР, в т.ч: Разчистване на 

площадката и подготвителни дейности, трасиране, изкопни работи, рязане и разваляне 

на настилки, изпълнение, локална обработка, асфалтови работи, хоризонтална 

маркировка, бордюри, повдигане на съществуващи ревизионни шахти; 

Участникът е дал информация относно организационната структура на 

персонала, план за управление на качеството, осигуряване и гарантиране на 

здравословни и безопасни условия на труд, организация и гаранционно поддържане на 

обекта. 

Направен е анализ на риска и са описани основните взаимоотношения и 

комуникация между заинтересованите страни. Архивиране. 

Предложението за изпълнение на поръчката на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

ІV. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката на 

участник с пореден №3 „ФАРМВИЛ” ЕАД гр. София 

 

Участникът ще осигури минимален гаранционен срок от 1 година за 

изпълненото строителство. 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е разписал плана за управление на качеството и мерки за опазване 

на околната среда. 

Описани са основните етапи при изпълнение на рамковата поръчка, в т.ч. 

Мобилизация, временна организация на движението, временно строителство, доставка 

на необходимите материали, оборудване и период на съхранение на обемните 

материали, изпълнение на СМР, изготвяне на необходимите документи по Наредба 
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№3/31.07.2003, изготвяне и предаване на екзекутивната документация, демобилизация 

на строителната площадка и почистване; 

Описана е технологията и методи за изпълнение на СМР, в т.ч: Разчистване на 

площадката и подготвителни дейности, трасиране, изкопни работи, рязане и разваляне 

на настилки, изпълнение, локална обработка, асфалтови работи, хоризонтална 

маркировка, бордюри, повдигане на съществуващи ревизионни шахти; 

Описана е организационната структура на участника и основни аспекти 

свързани с комуникацията между заинтересованите страни. Архивиране и подробен 

анализ на риска. 

Предложението за изпълнение на поръчката на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

V. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката на 

участник с пореден №5 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев: 

 

Участникът ще осигури минимален гаранционен срок от 2 години за 

изпълненото строителство. 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е описал СМР, които ще изпълни, а именно: Временно 

строителство, демонтажни работи, доставка на необходимите материали и оборудване, 

строителни и монтажни работи, контролни измервания, единични, комплексни и 

приемни изпитания, изпълнявани от лицензирани органи, гаранционна отговорност за 

изпълнение на СМР. 

Участникът е описал технологията на изпълнение на СМР, в т.ч изкърпване на 

съществуваща асфалтова настилка и полагане на асфалтобетон; доставка и полагане на 

асфлатобетон; възстановяване на трошенокаменна основа на пътното платно, доставка 

и полагане на вибропресовани бордюри, направа на повдигната пешеходна пътека, 

направа на хоризонтална маркировка, повдигане на РШ до нивото на пътното 

покритие 

Предложението за изпълнение на поръчката на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

VІ. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката на 

участник с пореден №7 „ИНФРАСТРОЕЖИ” ООД гр. Севлиево 

 

Участникът ще осигури минимален гаранционен срок от 2 години за 

изпълненото строителство. 

Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е описал СМР, които ще изпълни, а именно: 

1. Доставка и монтаж на вибропресовани бордюри с размер 18/35/50, 

вкл.бетонова основа; 

2. Възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-40 мм на пътното 

платно с дебелина до 25 см. 

3. Машинно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка; 

4. Ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка; 

5. Направа на повдигнати пешеходни пътеки; 

6. Направа на хоризонтална маркировка; 

7. Повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното покритие; 

8 Възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-63 мм на пътното 

платно с дебелина 25 см. 
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Участникът е описал технологията на изпълнение на СМР както и 

организацията на строителството във връзка със спазването на здравословни и 

безопасни условия на труд. Сигнализация по време на строителството. 

Предложението за изпълнение на поръчката на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

По трета точка от дневния ред 

 

След обсъждане комисията единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №5 

 Отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на потенциални изпълнители за 

сключване на рамково споразумение за изпълнение на строително-монтажни работи 

(СМР): Ремонт на уличната мрежа и общинската пътна мрежа на територията на 

Община Гоце Делчев”, открита с решение №395/28.04.2015 г. на кмета на общината, 

идентификационен номер ГД/2015/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП при Агенция за 

обществени поръчки 00098-2015-0007, да се извърши на 19.06.2015 г. от 10.30 часа в 

зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. 

“Царица Йоанна” 2 . 

  

Заседанието на комисията приключи в 16.10 часа. 

Настоящият протокол се състави и подписа на 16.06.2015 г. 

 

Председател: Йорданка Ендрева ________/п./_____________________ 

Членове:  

1. Киприяна Гулева ________/п./_____________________ 

2. инж. Атанас Каракиев ________/п./_____________________ 

 


