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П Р О Т О К О Л №1 
публично заседание за отваряне на оферти – чл. 54, ал. 2 от ППЗОП 

 

Днес, на 26.08.2016 г. в 11.30 часа в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица 

Йоанна” №2, зала на партерен етаж, се проведе заседание 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 РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0008, назначена със заповед №723 от 

26.08.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Комисията се събра в състав: 

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. 

 

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

Комисията получи от Възложителя списък на участниците и подадените оферти. 

Председателят на комисията прочете имената на участниците, след което всички 

членове на комисията подписаха декларации по чл.103, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП).  

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на получените оферти. 
 

 

Съгласно входящия регистър за обществените поръчки в определения срок са 

постъпили две оферти: 

1. На 25.08.2016 г. в 13.20 ч. оферта с пореден №1 от „БИЛДИНГ - КОМПАНИ“ ЕООД, 

с. Дъбница; 

2. На 25.08.2016 г. в 14.08 ч. оферта с пореден №2 от „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев. 

 

 При отваряне на офертите и оповестяване на документите присъстваха: 

-  Ибраим Стефанов Мисирков – упълномощен представител на „БИЛДИНГ 

КОМПАНИ“ ЕООД с. Дъбница; 

- Костадин Георгиев Павлов – упълномощен представител на „БКС“ ЕООД гр. Гоце 

Делчев. 

  
 

 По точка първа от дневния ред, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда 

на постъпването им: 

  

 І. Участник с пореден №1 „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дъбница, е подал 

оферта в запечатана, непрозрачна опаковка. Представен е и отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”.  

  

Мариана Устаилиева оповести съдържанието на офертата. 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 



Публично състезание, обществена поръчка с уникален номер в РОП 00098-2016-0008 2 

 ІІ. Участник с пореден №2 „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев е подал оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка. Представен е и отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”.  

 Мариана Устаилиева оповести съдържанието на офертата. 

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участниците се подписаха от следните членове на 

комисията: Петър Георгиев Мутафчиев, Георги Каменов Скрижовски и Иван Ангелов 

Стефанов. 

 На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участник №1 „БИЛДИНГ - КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дъбница 

се подписаха от Костадин Георгиев Павлов, а техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участник №2 „БКС“ ЕООД гр. Гоце Делчев се подписаха 

от Ибраим Сеферов Мисирков. 
 

 

 След отварянето на офертите, оповестяването на тяхното съдържание и подписване на 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

упълномощените представители на участниците напуснаха заседанието на комисията. 

 

След обсъждане комисията единодушно прие: 
 

РЕШЕНИЕ №1 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 13.09.2016 г. в 11.30 часа в стая 

304, трети етаж в сградата на общинска администрация. 

Заседанието на комисията приключи в 12.15 часа.  
 

Председател: Мариана Устаилиева /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

Членове: /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

1. арх. Георги Скрижовски /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

2. инж. Петър Мутафчиев /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

3. инж. Иван Стефанов /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

4. Ибрахим Велиша /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 
 

 

  

  

  

  

  

 


