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П Р О Т О К О Л  №2 
на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки 

 

Днес, на 23.01.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица 

Йоанна” № 2 проведе заседание на комисията за оценка на обява за събиране на оферти за 

възлагане на обществена поръчка с наименование Изпълнение на строеж – Възстановяване на 

подпорна стена за укрепване на двата бряга на р. Туфча и улица между о.т. 171 и о.т. 208 в 

квартал 53 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, референтен номер 

ГД/2017/СОО/С/14, назначена със заповед № 07/05.01.2018 г. на кмета на община Гоце 

Делчев. 

Комисията са събра в състав: 

Председател: Мариана Устаилиева- секретар на община Гоце Делчев 

Членове:  

1. инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“ 

3. инж. Иван Стефанов- гл.специалист в дирекция „Устройство на територията“ 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното им състояние и критериите за подбор. 

2. Разглеждане на допуснатите оферти в частта Технически предложения и проверка за 

съответствието им с предварително обявените условия. 

3. Проверка за съответствие на ценовите предложения с изискванията на възложителя и 

за наличие на основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.  

4. Оценка на офертите и класиране на участниците. 

 

По първа точка от дневния ред 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че протокол № 1 и приложение 1 са 

публикувани в „Профил на купувача” на интернет страницата на общината на 12.01.2018 г. и 

са изпратени до участниците по електронна поща на 12.01.2018 г. 

Съгласно регистъра на постъпилите допълнителни документи в срока по чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП, са получени допълнително документи както следва: 

1. На 18.01.2018 г. от Участник №2: „Вал ко трейд“ ЕООД; 

2. На 18.01.2018 г. от Участник №3: „БКС” ЕООД. 

Комисията разгледа представените в законово определения срок допълнителни 

документи: 

Участник №2: „Вал ко трейд“ ЕООД е представил в запечатан, непрозрачен и 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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надписан плик придружително писмо, референции от община Попово и от община Мъглиж и 

нов ЕЕДОП. В представената референция от община Попово е описано, че обект 

„Изграждане на подпорна стена с дължина 115 м., почистване и оформяне на коритото на 

река Поповска, гр.Попово“ с дата на приключване на строителството: 17.04.2016 г. се отнася 

за укрепване на обходен път от републиканска пътна мрежа, т. е. е съоръжение към улица. 

Участник №3: „БКС” ЕООД е представил в запечатан, непрозрачен и надписан плик 

придружително писмо и непрозрачен и нов ЕЕДОП, в който е уточнено, че обект 

„Реконструкция на р.Язо в регулацията на гр.Разлог, в т.ч. изграждане на подпорни бетонови 

стени с дължина 212 м. с период на изпълнение: 19.08.2013-30.08.2013 г. се отнася за 

изграждане на съоръжение към улица. 

Комисията разгледа допълнително представените документи относно съответствие на 

участниците с изискванията към личното им състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя в обявата и документацията: 

I. Участник №1: „ЕЛИТСТРОЙ“ АД, гр.Благоевград 

Предоставената информацията е пълна. Комисията установи, че представените документи 

установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

II. Участник №2: „Вал ко трейд“ ЕООД. 

Предоставената информацията е пълна. Комисията установи, че представените документи 

установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

III. Участник №3: „БКС” ЕООД с ЕИК 101005001 

Предоставената информацията е пълна. Комисията установи, че представените документи 

установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя 

Във връзка с документите, включително допълнително представените, от участниците 

относно съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

 Допуска до по-нататъшно разглеждане документите на всички участници в 

обществената поръчка. 

 

По втора точка от дневния ред 

Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти в частта Техническо 

предложение и провери за тяхното съответствие с предварително обявените условия и 

установи следното: 

I. Участник №1: „ЕЛИТСТРОЙ“ АД, гр.Благоевград: 

 Комисията разгледа Техническото предложение на участника и констатира следното, с 

оглед изискванията на Възложителя: 

 1. Предложен е общ срок за изпълнение на поръчката – 45 календарни дни.  

 Представени са следните приложения: 

Приложение №1 Работна програма.  

Общ срок за изпълнение-45 календарни дни 

Обща цена за изпълнение - 189 300,93 без ДДС. 

Не са посочени параметри на основните материали, които участникът предвижда да 

вложи по време на изпълнението, а са посочени само стандартите, на които следва да 

отговарят. Не са описани мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, 

идентифицирани от възложителя – работа в условия на обучителен процес (шум, 

запрашеност, замърсяване, опасност от инциденти), както и  дейности за мониторинг на 

проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на 
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ежедневието по време на изпълнението на договора; дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки; 

В линейния календарен график (ЛКГ) не е посочена механизация, необходима за 

изпълнение на съответното СМР по КСС. Приложена е единствено диаграма на 

механизацията по дни, без да е уточнено, за кое СМР се отнася.  

Въз основа на направените констатации, Комисията съобрази следното: 
Работната програма и Линейният график за изпълнение на поръчката съставляват задължителна, 

основна част на Техническото предложение за изпълнение на поръчката. В документацията и в 

образеца на Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 3), изрично 

е посочено относно Работната програма: В работната програма се описват основните видове 

работи, декомпозирането им на отделни дейности/етапи/задачи съобразно технологичната 

последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; основните видове 

строителни материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно 

съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на затрудненията в 

ежедневието, идентифицирани от възложителя – работа в условия на обучителен процес (шум, 

запрашеност, замърсяване, опасност от инциденти); дейности за мониторинг на проявленията на 

отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на 

изпълнението на договора; дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и 

относно Линейния график е посочено, че Линеен график за изпълнение на поръчката -  (посочени в 

условни дати: напр. ден  1, ден 2, ден 3.....); 

i. Срокове за завършване на отделните СМР по КСС; 

ii. Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо); 

iii. Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР по КСС; 

iv. Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР по КСС. 

(Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на различните 

видове СМР по КСС и да предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение 

на съответните видове СМР, да отразява необходимата работна ръка и механизация за изпълнение 

на съответните видове СМР, както и да съответстват на работната програма, предложена от 

участника). 

Сроковете предвидени в линейния график трябва да съответстват на сроковете за изпълнение на 

поръчката, предложени от съответния участник).“ 

Възложителят изрично е посочил в документацията и в обявлението за обществена 

поръчка, че Техническото предложение на участника трябва да съответства на изискванията 

на възложителя, залегнали в документацията, техническата спецификация и одобрения 

инвестиционен проект и в случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен. 

Обстоятелството, че представените Работна програма и Линеен график не съответства на 

изискванията, обявени от възложителя, има за последица това, че Техническото предложение 

на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

С оглед на изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, Комисията 

единодушно прие  

РЕШЕНИЕ № 2 

Предлага за отстраняване от участие Участник №1: „ЕЛИТСТРОЙ“ АД, 

гр.Благоевград, поради това, че е представил Техническо предложение, задължителна част 

от оферта в процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 

2. Участник №2: „Вал ко трейд” ЕООД 

Комисията разгледа Техническото предложение на участника и констатира, че то 

отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

3. Участник №3: „БКС” ЕООД 

Комисията разгледа Техническото предложение на участника и констатира, че то 

отговаря на изискванията на Възложителя. 
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 По трета точка от дневния ред 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на ценовите предложения на 

участниците с изискванията на възложителя и за наличие на основания по чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП.  

Комисията установи, че предложените ценови оферти съответстват на изискванията на 

Възложителя и не са налице основание по чл.72, ал.1 от ЗОП. 

  

По четвърта точка от дневния ред  

Комисията извърши оценяване офертите и класиране на участниците: 

Участник №2: „Вал ко трейд“ ЕООД е предложил, както следва: 

Срок за изпълнение на поръчката – 16 календарни дни 

Цена за изпълнение – 186 570.81 лв. без ДДС 

 

Участник №3: „БКС” ЕООД е предложил, както следва: 

Срок за изпълнение на поръчката – 17 календарни дни 

Цена за изпълнение – 193 166.20 лв. без ДДС 

 

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

изискванията на възложителя по критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ въз 

основа на комплексна оценка на офертите, която се определя по следната методика: 

 

Показател 1– К1 „Срок за изпълнение,   максимален брой точки 40 

№ Наименование на участника 
К1 = К (min) x 40 

К (n) 

1 Участник №2: „Вал ко трейд“ ЕООД 40 точки 

2 Участник №3: „БКС” ЕООД 37,65 точки 

 

 

Показател 2 - К2 „Цена за изпълнение, максимален брой точки 60 

 

№ Наименование на участника 
К3 = Ц (min) x 60 

Ц (n) 

1 Участник №2: „Вал ко трейд“ ЕООД 60 точки 

2 Участник №3: „БКС” ЕООД 57,95 точки 

 

Комисията определи комплексната оценка на офертите: 

 

  Комплексна оценка 

№ Наименование на участника К1 К2 К = К1 + К2 

1 Участник №2: „Вал ко трейд“ ЕООД 40 т. 60 т. 100 т. 

2 Участник №3: „БКС” ЕООД 37,65 57,95 т. 95,60 т. 

 

Съгласно избрания критерий за оценка на оферти и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП комисията 

единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №3 

Класира офертите на участниците в процедура за събиране на оферти с обява по чл.20, 

ал.3, т.1 от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет Изпълнение на 

строеж – Възстановяване на подпорна стена за укрепване на двата бряга на р. Туфча и улица 

между о.т. 171 и о.т. 208 в квартал 53 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, 

референтен номер ГД/2017/СОО/С/14: 

1. на първо място Участник №2: „Вал ко трейд“ ЕООД с комплексна оценка от 100 

точки 
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2. на второ място Участник №3: „БКС” ЕООД с комплексна оценка 95,60 точки. 

 

Въз основа на класирането на участниците, Комисията предлага на Възложителя да 

бъде определени за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място 

участник с пореден №2 „Вал ко трейд“ ЕООД, гр. София. 

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, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се 

публикува в профила на купувача. 

 

Настоящият протокол бе съставен и подписан на 26.01.2018 година. 

 

Председател: Мариана Устаилиева- секретар на община Гоце Делчев 

 /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Членове:  

1. инж. Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“ 

 /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

3. инж. Иван Стефанов- гл.специалист в дирекция „Устройство на територията“  

 /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 


