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Г-Н ВЛАДИМИР МОСКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

 

Д О К Л А Д 
 

за резултатите от работата на комисията по провеждане на публично състезание - чл. 103, ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки и чл. 60, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОСКОВ, 

 

На основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 60, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) Ви представяме доклад за 

резултат от работата на комисията по провеждане на публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строеж – изграждане на сграда: детска градина в 

с. Лъжница, община Гоце Делчев“, открита с решение №627/27.07.2016 г. на кмета на общината, 

референтен номер ГД/2016/ПС/С/9, уникален номер в регистъра за обществени поръчки при 

Агенция по обществени поръчки 00098-2016-0008, а именно: 

 

І. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

Председател: Мариана Устаилиева – секретар на общината, юрист; 

Членове: 1. арх. Георги Скрижовски – гл. архитект на общината; 

2. инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на територията; 

3 инж. Иван Стефанов- гл.спец. „Благоустрояване“, дирекция „Устройство на територията“; 

4. Ибрахим Велиша – икономист, управител на еднолично общинско дружество с 

ограничена отговорност. 

 

 В хода на работата й съставът на комисията бе променен: 

- на мястото на инж. Петър Мутафчиев бе назначен нов член инж. Ани Мирчева – гл. 

специалист „Секретар на ЕС по УТ“, дирекция „Устройство на територията“; 

- на мястото на инж. Иван Стефанов бе назначен нов член инж. Стоян Марков – гл. 

специалист „Устройство на територията“, дирекция „Устройство на територията“. 

 

 ІІ. НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯТА, 

КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ ИЗМЕНЯТ СРОКОВЕТЕ, ЗАДАЧИТЕ И 

СЪСТАВЪТ Й 

 

Комисията за провеждането на публичното състезание е назначена със заповед №723 от 

26.08.2016 г. на кмета на община Гоце Делчев, в която е определен срок за приключване на 

работата й до 03.10.2016 г.  

Със заповед №811/29.11.2016 г. е променен съставът на комисията. Поради, като на 

мястото на членовете инж. Петър Мутафчиев и инж. Иван Стефанов са назначени нови членове 

инж. Ани Мирчева и инж. Стоян Марков.  
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ІІI. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС 

Председателят на комисията получи на 26.08.2016 г. представените в процедурата оферти, 

за което бе съставен протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което 

започна работа. 

 В съответствие с чл.103, ал.2 от ЗОП, след запознаване със списъка на участниците, 

членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по отношение на 

участниците в процедурата. 

 В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на заседанието присъстваха 

представители на участници, които са посочени в присъствен списък. Комисията провери и 

удостовери съответствието на представените пълномощни. На заседанието не присъстваха 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Съгласно Входящия регистър за обществените поръчки по чл. 48, ал.1 от ППЗОП в 

определения срок са постъпили 2 оферти. 

 Комисията проведе публично заседание за отваряне на подадените оферти на 26.08.2016г. 

Действията на комисията по отваряне на представените оферти на запечатаните непрозрачни 

опаковки, оповестяване на тяхното съдържание и  проверка за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, както и на подписването на техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри” са обективирани в Протокол №1 

от 26.08.2016 г. 

Комисията разгледа и провери документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, представени от 

участниците, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя на заседание на 13.09.2016 г., за което състави  Протокол №2. 

Установите липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор са посочени в съставения протокол. 

 Протокол №2 от 13.09.2016г. с констатациите по чл. 54, ал. 7 и ал. 8 от ППЗОП бе 

публикуван в профила на купувача на 14.09.2016 г. и на същата дата бе изпратен на участниците в 

процедурата по електронна поща. 

 Допълнително представените от участниците документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и 

поредността на постъпването им са отразени в регистър на допълнителните документи. В срока по 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи и от двамата участника.  

Действията на комисията по разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, както и разглеждането на техническите предложения и оценката по показателя „Качество 

на вложените строителни материали“ са обективирани в Протокол № 3 от 26.09.2016 г.  

На 29.09.2016 г. от 11.30 ч. комисията проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения. Действията по публичното отваряне, разглеждането и оценката на ценовите 

предложения на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, са отразени в 

Протокол №4. 

 

ІV. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА 

Съгласно входящия регистър до 17.00 ч. на 12.09.2016 г. са подадени оферти от следните 

участници:  

1. „БИЛДИНГ КОМПАНИ‘‘ ЕООД, с. Дъбница на 25.08.2016 г. в 13.30 ч., оферта с 

пореден номер 1;  

2. ,,БКС‘‘ ЕООД, гр. Гоце Делчев на 25.08.2016 г. в 14.08 ч., оферта с пореден 

номер 2. 
  

V. ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА 

ВСЯКА ОТ ОФЕРТИТЕ 

 

1. Оферта от участник с пореден №1 „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД с. Дъбница 

Офертата е отворена на публично заседание на комисията, проведено на 26.08.2016 г. 

Комисията е установила, че същата е подадена в запечатана и непрозрачна опаковка. Представен е 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение и 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписаха от трима членовете на комисията и 

представител на участниците. Действията на комисията са отразени в Протокол №1/26.08.2016 г. 



Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП при АОП 00098-2016-0008 

Офертата на участника е разгледана от комисията и е установено несъответствие с 

критериите за подбор. Комисията предлага на Възложителя да отстрани участника от процедурата. 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническото предложение не е разглеждано. 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника не е отворено. 

Резултатите от разглеждането на офертата са отразени в протоколи №№2 и 3. 

 

2. Оферта от участник с пореден №2 „БКС“ ЕООД гр. София 

Офертата е отворена на публично заседание на комисията, проведено на 26.08.2016 г. 

Комисията е установила, че същата е подадена в запечатана и непрозрачна опаковка. Представен е 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение и 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписаха от трима членовете на комисията и 

представител на участниците. Действията на комисията са отразени в Протокол №1/26.08.2016 г. 

Офертата на участника е разгледана от комисията и е установено: 

- Съответствие с изискванията с лично състояние и критериите за подбор; 

- Техническото предложение съответства на предварително обявените условия; 

- Предложената обща цена за изпълнение - 1 099 504, 54 лв. без ДДС съответства на 

прогнозната стойности на поръчката. 

Комисията оцени офертата на участника, съгласно утвърдената методика, и предели 

следната комплексна оценка - 100 точки, показател К1 „Качество на вложените строителни 

материали“ – 40.00 т., показател К2 „Обща цена за изпълнение на СМР“ – 60.00 т. 

Резултатите от разглеждането и оценяването на офертата са отразени в протоколи №№2, 3 

и 4. 

 

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Определеният от възложителя критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта е „оптимално съотношение качество/цена“. Показателите за определяне на комплексната 

оценка са: К1 – „Качество на вложените строителни материали“ с тежест 40 точки и К2 – „Обща 

цена за изпълнение на СМР“ с тежест 60 точки. 

Комисията класира участниците в публичното състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Изпълнение на строеж – изграждане на сграда: детска градина в с. Лъжница, 

община Гоце Делчев“, открита с решение №627/27.07.2016 г. на кмета на общината, въз основа на 

обявения критерий “оптимално съотношение качество/цена” и получената комплексна оценка на 

основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП както следва:  

1- во място: „БКС“ ЕООД – 100 точки.  

 

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага участник с пореден №1 „БИЛДИНГ 

КОМПАНИ“ ЕООД с. Дъбница за отстраняване от участие в процедурата, поради това, че не е 

установил съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 

 VІІІ. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСЕКИ ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Мотиви за допускане на участници 

След извършените действия по чл. 54, ал. 7 – 13 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 

допусна следните участници, които установяват съответствие към личното състояние и 

критериите за подбор и са представили оферти, които отговарят на изискванията на възложителя: 

- участник с пореден №1 „БКС“ ЕООД гр. Гоце Делчев: декларирано е че не са 

налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП; вписан е в 

Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на 

строителите; притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“; изпълнено строителство с предмет и обем идентичен или сходен с 

предмета на поръчката; разполага с експерт „Контрол на качеството“. 
 

Конкретните данни за всеки от участниците по условията за участие в процедурата са 

отразени в Приложение №1 към протокол №3 от 26.09.2016 г. 
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2. Мотиви за предлагане за отстраняване на участник с пореден №1 . „БИЛДИНГ 

КОМПАНИ‘‘ ЕООД, с. Дъбница 

 

След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, включително допълнително 

представените от участника, комисията установи, че същият не отговаря на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, а именно: 

В единния европейския документ за обществени поръчки участникът е посочил опит в 

изпълнението на следните обекти: 

Обект 1: училище в с. Плетена, община Сатовча, включително СМР по част Конструктивна 

– изкопни, кофражни, арматурни и бетонови работи; Част Архитектура – зидарии, мазилки, 

настилки, дограма, изолации и други; част Електро; част ВиК; част ОиВ и вертикална планировка. 

Общо РЗП на сградата 1640 кв.м, капацитет 280 места, период 2011-2012 г. 

Обект 2: Спортна зала в гр. Якоруда, включително СМР по част Конструктивна – изкопни, 

кофражни, арматурни и бетонови работи; Част Архитектура – зидарии, мазилки, настилки, 

дограма, изолации и други; част Електро; част ВиК; част ОиВ и вертикална планировка. Общо 

РЗП на сградата 1280 кв.м, капацитет 200 места, период 10.09.2014-10.12.2014 г. 

На основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията извърши проверка на заявените данни 

чрез справка с оповестените данни за изпълнените обществени поръчки в Регистъра за 

обществените поръчки на Агенция по обществени поръчки и установи, че изпълняваните дейности 

по двата обекта са свързани с ремонт и обновяване на съществуващи сгради, а именно:  

За обект 1: „Община Сатовча, РОП 00637-2011-0005 - Кратко описание на поръчката: 

УЧИЛИЩЕТО С ТРАНСГРАНИЧНА ШКОЛА ЗА ТРАДИЦИОНЕН ФОЛКЛОР И ЕТНОГРАФИЯ 

е двуетажно и се състои от три блока, които са свързани помежду си на двата етажа. 

Конструкцията на сградата е монолитна: скелетно – гредова. Конструкцията на сградата ще е 

монолитна стоманобетонова конструкция. Външната мазилка ще е полимерна драскана 

положена върху топлизолация с дебелина 6 см. Цокълът на сградата ще е с височина 50 см и ще 

се изпълни от местен рязан камък. Тротоарите и алеите ще се изпълнят от бетонови плочи. 

Вътрешната мазилка ще e машинна гипсова, а за таваните само гипсова шпакловка. 

Боядисването ще е с латекс в цвят одобрен по време на строителството. Подовите настилки в 

стаите и кабинетите са от ламиниран паркет, в коридорите от гранитогрес, а в санитарните 

помещения от теракота. Дограмата е пластмасова за прозорците и алуминиева за входовете. 

Вратите за вътрешните помещения са дървени.“ 

За обект 2: „община Якоруда, РОП 00616-2014-0001 - Кратко описание на поръчката: 

Извършване на СМР във връзка с ремонта и обновяването на спортната зала в гр.Якоруда, с цел 

реализиране на масовия спорт в община Якоруда.Проектът е част от Публичната 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, съгласно ПМС № 

19/2014 г. II. Съществуващо положение: Обектът представлява многофункционална спортна 

зала за баскетбол, волейбол, борба, бокс и др. Сградата е строена през 80 – те години на миналия 

век и на практика проектът третира завършването и дострояването на сградата. 

Конструкцията е стоманена с изключение на сутерена, където  е стоманобетонна. Изградена е 

изцяло конструкцията, фасадната облицовка, част от преградните стени на интериора, част 

от дограмата, която е желязна без остъкляване и е силно корозирала, не са изградени никакви 

сградни инсталации с изключение на малка част в зоната на спортните игрища, но и тя не 

отговаря на съвременните изисквания. За фасадна облицовка и вътрешни стени е използван 

етернит, който съдържа азбест и е канцерогенен. Ламариненият покрив е остарял и корозирал 

без никаква изолация. След демонтажа на тези елементи ще се изяснява окончателно 

състоянието на стоманената конструкция след щатален оглед.“ 

Критерият за подбор, поставен от възложителя за техническите и професионални 

възможности (раздел ІІІ.1.3 Технически и професионални възможности от обявлението) на 

участниците, е: Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 строителство с предмет и 

обем идентичен или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване 

на офертата 

Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: изграждане на сгради 

и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м 

включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители, съгласно 

номенклатурата по приложение №2 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи“ 

 



Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП при АОП 00098-2016-0008 

Предметът на обществената поръчка е изграждането (построяването) на сграда, а не 

реконструкция или ремонт на съществуваща. Изграждането е дейност по създаването на нови 

материални активи, която включва проучването, проектирането и строителството на нови сгради. 

И двата изпълнени от участника обекта не са за изграждане на сгради. 

Поради това участникът „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД не е установил съответствие с 

изискването за подбор, поставено от възложителя, а именно участникът да има опит в 

изграждането най-малко един обект – сграда и съоръжение за обществено обслужване с разгъната 

застроена площ от 1000 до 5000 кв.м включително или с капацитет от 100 до 200 места 

включително за посетители, съгласно номенклатурата по приложение №2 от Наредба №1 от 

30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

 

 Във връзка с изложеното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага участник 

с пореден №1 „БИЛДИНГ КОМПАНИ‘‘ ЕООД, да бъде отстранен от участие в процедурата, 

поради това, че не е установил съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

ІХ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

 Въз основа на класирането на участниците, Комисията предлага на Възложителя да бъде 

определени за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник „БКС“ 

ЕООД гр. Гоце Делчев.  

 Приложения: 

1. Копие от входящ регистър; 

2. Протокол № 1, ведно с протокол за предаване на офертите (чл. 48, ал. 6 от ППЗОП), 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП от комисията, списък по 

чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, списък по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, списък с участниците, 

пълномощни – 2 бр; 

3. Протокол № 2, ведно с приложение №1 и писмо изх. №70-00-706/14.09.2016 г. и 

разпечатка от електронна поща; 

4.  Протокол № 3, ведно с приложение №1, регистър по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за 

постъпилите допълнително документи, съобщение за отваряне на ценови предложения;  

5. Протокол № 4. 

 

Комисия 

Председател Член Член Член Член Член Член 

Мариана 

Устаилиева 

Арх. Георги 

Скрижовски 

инж. Петър 

Мутафчиев 

инж. Иван 

Стефанов 

Инж. Ани 

Мирчева 

инж. Стоян 

Марков 

Ибрахим 

Велиша 

дата 30.09.2016 г. 

подписи /п./ /п./ /п./ /п./ /п./ /п./ /п./ 

Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

 

 

 

Настоящият доклад е предаден в 13.30 часа на 03.10.2016 г.  

на Владимир Москов – кмет на община Гоце Делчев - /п./ Заличени данни на основание чл. 2, 

ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

от Мариана Устаилиева – председател на комисията - /п./ Заличени данни на основание чл. 2, 

ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

 

 

 


