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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

 

З А П О В Е Д 

№507 

от 15.06.2015 г. 

 

На 15.04.2015г. с решение №359 на кмета на община Гоце Делчев е открита 

„открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет избор на 

изпълнител с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-

монтажните работи за обект „Преустройство на дневен център за възрастни хора с 

увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев“, идентификационен номер на поръчката: 

ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0004.  

На основание чл.72, ал.2 от Закона за обществените поръчки на 09.06.2015г. 

комисията предаде протоколите и цялата документация по провеждането на обществената 

поръчка на възложителя. 

След разглеждане на цялата документация по провеждането на откритата процедура и 

протоколите на комисията се установи: 

Решението за откриване на процедурата и обявлението са изпратени по електронен 

път до Агенцията по обществени поръчки. Обявлението е публикувано на електронната 

страница на Агенцията по обществени поръчки на 15.04.2015г. с уникален номер на 

поръчката 00098-2015-0004. От същата дата е осигурен и пълен достъп по електронен път до 

документацията за участие на официалната страница на общината в Интернет, в раздел 

„Профил на купувача”.  

 В определения срок за получаване на оферти до 17.00 часа на 14.05.2015 г., оферти са 

подали общо 4 (четири) участника, както следва: Оферта с пореден №1 от „ПЕШЕВ“ ЕООД 

гр.Пловдив; Оферта с пореден №2 от „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, гр.София; Оферта с 

пореден №3 от “ЕКСПРЕС КОНСУЛТ” ЕООД, гр.Благоевград, Оферта с пореден №4 от 

“ГИД–Г КОНСУЛТ” ЕООД, гр.София. 

След изтичане на срока за подаване на оферти със заповед №440 от 15.05.2015г., 

издадена от кмета на община Гоце Делчев, е назначена комисия за провеждане на откритата 

процедура. Определен е срок за приключване работата на комисията до 30.06.2015 година.  

Комисията е провела четири заседания, за които са съставени 4 протокола. Всички 

протоколи са подписани от членовете на комисията.  

След отварянето на офертите на 15.05.2015г. комисията е разгледала подробно 

представените от участниците документи в плик №1.  

В протокол №2/20.05.2015 г. след разглеждане на представените документи към плик 

№1, комисията е установила, че няма липсващи документи и/или несъответствие с 

критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка в 

представените оферти от участниците. 

Комисията е разгледала документите в плик №2 и е установила, че документите и 

техническите предложения на всички участници отговарят на изискванията на Възложителя.  

С решение №2 по Протокол №2/20.05.2015г., комисията е взела решение публичното 

отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците да се състои на 

27.05.2015г. от 13.30 часа. На 22.05.2015г. 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 

до имейл адресите на всички участници на 22.05.2015г.  
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Съгласно Протокол №3/27.05.2015г., комисията е извършила проверка за 

съответствието на ценовите предложения с изискванията на възложителя и за наличие на 

основания по чл.70, ал.1 по реда на постъпването им. Констатирано е че ценовото 

предложението на участник с пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София е с 

повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложенията на 

останалите участници. 

С оглед направените констатации, комисията е изискала представяне на писмена 

обосновка за начина на образуване на предлаганата обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка  от участник „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. София. 

В определения от комисията срок всички участникът е представил писмена обосновка. 

Видно от Протокол №4/08.06.2015г. комисията е разгледала получената писмена 

обосновка и е констатирала следното: 

В представената писмена обосновка от Участник с пореден №4 „ГИД – Г 

КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. София, същият е потвърдил, че ще изпълни поръчката за обща 

цена в размер на 790,00 лева без ДДС, с посочена съответна разбивка.  

В обосновката участникът посочва, че предложената цена за изпълнение на поръчката 

се дължи предимно на наличието на изключително благоприятни условия за участника и на 

икономичност при изпълнение на поръчката. Като наличие на благоприятно условие 

участникът е посочил, че разполага с необходимите технически ресурси – напълно 

оборудван офис, намиращ се на територията, на  която се намира обекта на СМР. Офисът, с 

който разполага участника се намира на ул. „Димитър Ножаров“ № 5 в град Гоце Делчев. 

Като наличие на икономичност при изпълнение на поръчката, участникът е посочил, че   

натрупания опит при упражняването на консултантска услуга – строителен надзор ще доведе 

до оптимизиране на работната програма и синхронизиране на ангажиментите на екипа от 

специалисти, които изпълняван понастоящем и други консултантски договори. При това 

синхронизиране на дейността на екипите няма да има необходимост от извършване на 

разходи за командировъчни и за ГСМ.  Участникът предвижда изпълнение на дейността с 

минимална печалба. Към обосновката е представен в табличен вид и начинът на формиране 

на ценовото предложение на участника. 

Комисията е приела, че са налице две от хипотезите по чл. 70, ал. 2, т.2 и т.3 от ЗОП, и 

на основание чл.70, ал.2 от Закона за обществените поръчки, същата е приела писмената 

обосновката на участник с пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. София. 

На основание определения критерий за възлагане „Най-ниска цена” комисията е 

класира участниците в открита процедура по чл. 14, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при 

изпълнение на строително-монтажните работи за обект „Преустройство на дневен център за 

възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев“, както следва: 

1. На първо място участник с пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. София с 

цена за изпълнение на поръчката от 790,00 /седемстотин и деветдесет/ лева без ДДС; 

2. На второ място участник с пореден №2 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД,  гр. София с 

цена за изпълнение на поръчката от 940,00 /деветстотин и четиридесет/ лева без ДДС.  

3. На трето място участник с пореден №3 „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. 

Благоевград с цена за изпълнение на поръчката от 953,00 /деветстотин петдесет и три/ лева 

без ДДС. 

4. На четвърто място участник с пореден №1 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр. Пловдив с цена за 

изпълнение на поръчката от 1 180,00 /хиляда сто и осемдесет/ лева без ДДС. 

 Във връзка с изложеното, липсата на нарушения при откриването и провеждането на 

откритата процедура, липсата на основания за прекратяване на процедурата и на основание 

резултатите от работата на комисията, отразени в предадените протоколи, извършеното 

оценяване и класиране от комисията и чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
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І. Обявявам класирането на участниците в обществена поръчка с предмет 

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи за 

обект „Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в 

гр.Гоце Делчев“, открита с решение №359/15.04.2015 година на кмета на община Гоце 

Делчев, идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на 

обществените поръчки: 00098-2015-0004, както следва: 

1. На първо място участник с пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. София с 

цена за изпълнение на поръчката от 790,00 /седемстотин и деветдесет/ лева без ДДС; 

2. На второ място участник с пореден №2 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД,  гр. София с 

цена за изпълнение на поръчката от 940,00 /деветстотин и четиридесет/ лева без ДДС.  

3. На трето място участник с пореден №3 „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. 

Благоевград с цена за изпълнение на поръчката от 953,00 /деветстотин петдесет и три/ лева 

без ДДС. 

4. На четвърто място участник с пореден №1 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр. Пловдив с цена за 

изпълнение на поръчката от 1 180,00 /хиляда сто и осемдесет/ лева без ДДС. 

ІІ. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване на 

строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи за обект 

„Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в 

гр.Гоце Делчев“, открита с решение №359/15.04.2015 година на кмета на община Гоце 

Делчев, идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на 

обществените поръчки: 00098-2015-0004, „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София с цена 

за изпълнение на поръчката от 790,00 лева без ДДС. 

ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок от получаване й. 

ІV. Копие от заповедта да се изпрати на участниците в откритата процедура. 

 

 

 

  

       

 

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ 

Кмет на община Гоце Делчев 


