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УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                    

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

КМЕТ НА  

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

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

    ВЛАДИМИР МОСКОВ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л №1 
по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

 

На 03.10.2016 г. в 11,00 часа в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица 

Йоанна” № 2, зала партерен етаж, се проведе заседание на комисията за провеждане на 

процедура за събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 

достъпна среда и ремонт на помещения на административна сграда на Община Гоце 

Делчев“, открита с обява с изх.70-00-695/10.09.2016 година на кмета на община Гоце Делчев, 

идентификационен номер от Регистъра на обществените поръчки на АОП:9056398, назначена 

със заповед № 822 от 03.10.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Съставът на комисията, определена от кмета със заповед № 822 от 03.10.2016 година 

на основание чл.37, ал.1 от ППЗОП е: Председател: инж. Петър Мутафчиев – Директор 

дирекция „Устройство на територията“ и  членове: инж. Стоян Марков – Гл. спец. 

„Благоустрояване” и Тереза Вакареева – Гл. спец. „Местно икономическо развитие”. 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно.  

Комисията получи от Възложителя получената в Община Гоце Делчев 1 брой 

оферти, за което е съставен протокол на основание на чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).   

Председателят на комисията откри заседанието и информира присъстващите, че на 

10.09.2016г. в Профила на купувача на Община Гоце Делчев, на адрес 

http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=650 

е публикувана обява с изх. № 70-00-695/10.09.2016 г. за събиране на оферти по реда на чл.20, 

ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки. Предметът на обществена поръчка е 

„Осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения на административна сграда на 

Община Гоце Делчев“. Едновременно с това на 10.09.2016 г., под ІD 9056398 на Портала за 

обществени поръчки на АОП е публикувана информация за поръчката. 

В срока за получаване на оферти за участие - до 17.00 часа на 26.09.2016 г., в 

Община Гоце Делчев е постъпила 1 /една/ оферта. Тъй като законът за обществените поръчки 

предвижда задължение за възложителя да удължи срока с най-малко три дни, когато в 

първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, съгласно чл. 96, ал. 3 
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ППЗОП възложителят е изпратил информацията по чл. 96, ал. 1 ППЗОП до АОП на 

27.09.2016 г., в която е посочил, че удължава срока за получаване на оферти до 17,00 на 

30.09.2016 г. В рамките на удължения срок не са получени други оферти. На основание 

чл.188 ал.3 от ЗОП, след изтичането на удължения срок възложителят разглежда и оценява 

получените оферти, независимо от техния брой. Възложителят е определил със заповед №822 

от 03.10.2016 г. състава на комисия за отваряне и оценка на постъпилата оферта. 

Подадената оферта е вписана в регистър, съдържащ входящ номер, дата и час на 

постъпване. Върху офертата е отбелязано името на подателя и предмета на поръчката. 

Председателят на комисията оповести постъпилата оферта. Същата е вписана във 

входящия регистър за обществените поръчки – дата на постъпване - 26.09.2016 г. в 15.40 ч., 

пореден №1, оферта от „Техно – консулт 2000“,  гр. София. 

След като беше представено името на участника, подал оферта в процедурата, 

всички членове на комисията в изпълнение на чл.97, ал.2 от ППЗОП и във връзка с чл. 5, ал.1, 

т.8 -13 от ППЗОП, подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.   

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

При отваряне на офертата и оповестяване на ценовото предложение на участника не 

присъстваше представител на участника в обществената поръчка. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на представената оферта и обявяване на ценовото предложение на 

участника. 

2. Разглеждане на представените документите и информацията за личното състояние 

на участника, преценка на съответствието с критериите за подбор и съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

3. Класиране на допуснатите оферти, отговарящи на изискванията на възложителя по 

критерий за оценка „най – ниска цена“. 

 

По точка 1 от дневния ред  
 

По точка първа от дневния ред, в съответствие с чл.97, ал.3 от ППЗОП, 

председателят на комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оферта на участник с 

пореден №1 „Техно консулт - 2000“ ЕООД, който е подал оферта в непрозрачен, запечатан 

и надписан плик. Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е 133 321,85  

лева без ДДС. 

 

По точка 2 от дневния ред  
 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи и информация за 

личното състояние на участниците и преценка на съответствието с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя и  установи: 

 

Комисията разгледа представените документи от участника. Извърши се проверка на 

наличността на изискуемите от Възложителя документи, както и преценка на тяхната 

редовност. Наличието на изискуемите документи и съответствието с изискванията за подбор, 

поставени от Възложителя към  участниците, е отразено в приложение №1 към протокола.  

 

След разглеждане на представените документи, комисията установи, че всички 

изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя са представени. Документите 

и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  
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Предвид гореописаното комисията единодушно прие 

 

РЕШЕНИЕ №1 

 

Допуска до оценяване офертата на участник с пореден №1  „Техно – Консулт 2000“ 

ЕООД, гр. София, тъй като същата отговаря на изискванията на Възложителя.  

 

 

По точка 3 от дневния ред  
 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти, отговарящи на 

изискванията на възложителя по критерий за оценка „най – ниска цена“. 

 

До класиране на оферти, отговарящи на изискванията на възложителя по критерий за 

оценка „най – ниска цена“ е допусната офертата на участника с пореден №1  „Техно – 

Консулт 2000“ ЕООД, гр. София с  предложена цена за изпълнение на поръчката  - 133 321,85 

лв. без ДДС. 

 

Съгласно избрания критерий за оценка на оферти комисията прие 

 

РЕШЕНИЕ №2  

 

 

Класира на първо място участник с пореден №1 „Техно – Консулт 2000“ ЕООД, 

гр. София, с предложена цена за изпълнение на поръчката -  133 321,85 лв. 

 

 

Комисията предлага на кмета на община Гоце Делчев обществена поръчка за избор на 

изпълнител с предмет „Осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения на 

административна сграда на Община Гоце Делчев“ да бъде възложена на участник с 

пореден №1 „Техно – Консулт 2000“ ЕООД, гр. София и цена за изпълнение на 

поръчката -  133 321,85 лв. 

 

Комисията състави настоящият протокол за разглеждането и оценката на офертите и 

за класирането на участниците на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП и го представя на кмета на 

община Гоце Делчев за утвърждаване, заедно с цялата документация по провеждането на 

обществената поръчка. 

 

Неразделна част от протокола е Приложение №1. 

 

Заседанието на комисията приключи в 16,00  часа. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Членове: 1. инж. Стоян Марков - /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

 

                 2 Тереза Вакареева - /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

 

  


