
Открита процедура по ЗОП «Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев», финансиран по 

програма ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” МЯРКА М02-01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП” 1 

       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л № 5 
по чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

На 12.06.2015 г. от 10.00 часа в стая 103, първи етаж в сградата на Община Гоце 

Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 се проведе заседание на комисията по провеждане на 

открита процедура по чл. 14, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Преустройство на дневен център за възрастни хора с 

увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев, находящ се на ул. Драма № 51, гр.Гоце 

Делчев“, открита с решение № 362/17.04.2015г. на кмета на община Гоце Делчев, 

идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/С/5, номер от Регистъра на 

обществените поръчки: 00098-2015-0005, назначена със заповед № 441 от 19.05.2015 

година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Основният състав на комисията, определена от кмета със заповед № 441 от 

19.05.2015 година е: Председател: инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция 

„Устройство на територията“; Членове: 1. инж. Атанас Каракиев – гл. специалист 

„Благоустрояване“; 2. Киприяна Гулева – юрист, гл. специалист АПИО и резервни 

членове: 1. инж. Ани Мирчева – гл.спец. „секретар на Общински експертен съвет по 

устройство на територията”; 2. Илияна Георгиева – юрист, юрисконсулт в дирекция 

„Общинска собственост”. 

На заседанието присъстваха: 

Председател: инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на 

територията“; 

Членове: 1. инж. Атанас Каракиев – гл. специалист „Благоустрояване“; 

     2. Киприяна Гулева – юрист, гл. специалист АПИО. 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Оценка на допуснатите оферти по Показател „Предложена цена за 

изпълнение“ (П3). 

2. Прилагане на Методика за определяне на комплексната оценка на офертите 

спрямо допуснатите оферти на участниците. 

3. Класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка. 

 

По точка първа от дневния ред 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по Показател за оценка 

„Предложена цена за изпълнение“ (П3). Оценката по показателя се изчисли по 

формулата, посочена в одобрената методика към документацията за участие: 
 

П3 = най – ниска предложена цена × 40 

                цена на участника 

Съгласно методиката за оценка комисията определи точките на офертите на 

допуснатите участници по показателя „Предложена цена за изпълнение“ (П3):  
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УЧАСТНИК  

 

Цена за 

изпълнение на 

поръчката в 

лева без ДДС 

Оценка по показател П3 
П3 = най – ниска предложена цена × 40 
                цена на участника 

 

Показател 

Предложена 

цена за 

изпълнение 

(П3), 

 точки 

№1 „Шербетов - М“ ООД,  

гр. Гоце Делчев 

131 327,63 П3 = 130 741.68 × 40 

          131 327.63 

39.82 

№2 „Сградостроител“ АД,  

гр. Гоце Делчев 

130 741,68 П3 = 130 741.68 × 40 

          130 741.68 

40.00 

 

По точка втора от дневния ред 

 

Комисията пристъпи към прилагане на Методика за определяне на комплексната 

оценка на офертите спрямо допуснатите оферти на участниците. Комплексната оценка 

(КО) се изчисли по формулата: КО = П1+П2+П3, където П1 е Сумарен гаранционен 

срок, П2 - Качество на техническата оферта и П3 - Предложена цена за изпълнение. 

 

УЧАСТНИК  

 

Сумарен 

гаранционен 

срок (П1) 

Качество на 

техническата 

оферта  

(П2) 

Предложена 

цена за 

изпълнение 

(П3) 

Комплексната 

оценка (КО) 

№1 „Шербетов - М“ ООД, гр. Гоце 

Делчев 
20.00 20.00 39.82 79.82 

№2 „Сградостроител“ АД, гр. Гоце 

Делчев 
20.00 10.00 40.00 70.00  

 

Предвид оценяването на офертите, допуснати до разглеждане и оценяване, 

получените комплексни оценки и на основание чл. 71, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки, комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №8 

Класира участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

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

център в гр.Гоце Делчев, находящ се на ул. Драма № 51, гр.Гоце Делчев“, открита с 

решение № 362/17.04.2015г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер 

на поръчката: ГД/2015/ОПОП/С/5, номер от Регистъра на обществените поръчки: 

00098-2015-0005, както следва: 

1. на първо място участник с пореден №1 „Шербетов - М“ ООД, гр. Гоце Делчев, 

с комплексна оценка от 79,82 точки; 

2. на второ място участник с №2 №2 „Сградостроител“ АД, гр. Гоце Делчев с 

комплексна оценка от 70,00 точки 

Заседанието на комисията приключи в 12,00 часа.  

 

 

 

Председател:  инж. Петър Мутафчиев 
 

Членове:  инж.  Атанас Каракиев 

 

2. Киприяна Гулева 

 


