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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

 

З А П О В Е Д 

                                                   № 551 

                                             от 16.07.2015 г. 
 

На 23.04.2015г. с решение №384 на кмета на община Гоце Делчев е открита 

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

услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, 

съгласно Национална схема за зелени инвестиции) за сградите на ОДЗ "Пролет" в село 

Мусомище, ОУ "Иван Вазов" в село Буково и  ЦДГ № 6 "Слънце" в град Гоце Делчев”, 

открита с решение №384/23.04.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен 

номер на поръчката ГД/2015/ОПОП/У/6, номер от Регистъра на обществените поръчки: 

00098-2015-0006. 

На основание чл.72, ал.2 от Закона за обществените поръчки на 10.07.2015г. 

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 23.04.2015г. с уникален номер на 

поръчката 00098-2015-0006. 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 22.05.2015 г., оферта е 

подал един участник, както следва: Оферта с пореден №1 от „АРЕН“ ЕООД, гр. София. 

След изтичане на срока за подаване на оферти със заповед №449 от 25.05.2015г., 

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

процедура. Определен е срок за приключване работата на комисията до 31.07.2015 година.  

За заседанията на комисията са съставени протоколи, които са подписани от всички 

членове на комисията.  

След отварянето на офертите на 25.05.2015г. комисията е разгледала подробно 

представените от участника документи в плик №1.  

В протокол №2/15.06.2015 г. на основание чл. 68, ал. 8 от Закона за обществените 

поръчки, комисията е поискала допълнително документи към плик №1 от участник №1 

„АРЕН“ ЕООД, гр. София. Протокол №2/15.06.2015г. и приложение № 1 към него е 

изпратен по електронна поща до участника на 15.06.2015г. Участникът, от който са 

изискани допълнително документи и разяснения ги е представил в законово определения 

срок. 

На свое заседание на 22.06.2015 г., Протокол №3, комисията е отворила 

допълнително представените документи от участника и го е допуснала до разглеждане на 

документите в плик №2. 

Комисията е разгледала документите в плик №2, включително техническото 

предложение на участника и е установила, че предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. Комисията е оценила офертата му по показателите P1 –  

„Концепция, подход и виждания на участника по изпълнение на дейностите по проектиране, 
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гарантираща качественото и в оферирания срок изпълнение“ и P2 – „Срок за изпълнение на 

дейностите по проектиране“. Оценките са отразени в Протокол №3 от 26.06.2015 г. 

На 02.07.2015г. 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 адреса на  

участника на 02.07.2015г.  

На свое публично заседание на 07.07.2015г., Протокол №4 комисията е отворила 

плик №3 от офертата на участника и е оповестила ценовото му предложение.  

Комисията е разгледала ценовото предложение на участника и е определила оценките 

по показател „Цена на дейности по проектиране“ /P3/ и показател „Предложена часова 

ставка за авторски надзор в лв/час /P4/ и на основание получената комплексна оценка е 

класирала на първо място участник с пореден №1 „АРЕН“ ЕООД, гр. София с комплексна 

оценка от 100 точки и оценки по показателите както следва: показател „Концепция, подход 

и виждания на участника по изпълнение на дейностите по проектиране, гарантираща 

качественото и в оферирания срок изпълнение“ (P1) – 60 т., и показател „Срок за изпълнение 

на дейностите по проектиране“ (P2) – 40 т., показател „Цена на дейности по проектиране“ /P3/ - 

50 т. и показател „Предложена часова ставка за авторски надзор в лв/час /P4/ - 50 т. 

 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 с №№1, 2, 3, и 4, 

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

поръчки 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. Обявявам класирането на участниците в открита процедура по чл.14, ал.3, т.2 от 

ЗОП за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет “Проектантски  

услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, 

съгласно Национална схема за зелени инвестиции) за сградите на ОДЗ "Пролет" в село 

Мусомище, ОУ "Иван Вазов" в село Буково и  ЦДГ № 6 "Слънце" в град Гоце Делчев”, 

открита с решение №384/23.04.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен 

номер на поръчката ГД/2015/ОПОП/У/6, номер от Регистъра на обществените поръчки: 

00098-2015-0006, както следва: 

1. На първо място участник с пореден №1 „АРЕН“ ЕООД, гр. София, с комплексна 

оценка от 100 точки; 

ІІ. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет “Проектантски  

услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, 

съгласно Национална схема за зелени инвестиции) за сградите на ОДЗ "Пролет" в село 

Мусомище, ОУ "Иван Вазов" в село Буково и  ЦДГ № 6 "Слънце" в град Гоце Делчев”, 

открита с решение №384/23.04.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен 

номер на поръчката ГД/2015/ОПОП/У/6, номер от Регистъра на обществените поръчки: 

00098-2015-0006, „АРЕН“ ЕООД, гр. София с комплексна оценка от 100 точки и цена за 

изпълнение на поръчката както следва: Цена на дейностите по проектиране – 42 000 лева без 

ДДС и цена за упражняване на авторски надзор – 10 лв./час без ДДС. 

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

10-дневен срок от получаването ѝ. 

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

 

 

За кмет на община Гоце Делчев 

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ 

Определен със заповед № 547/ 13.07.2015 г. 


