
1 
 

 

 

 
П Р О Т О К О Л  №1 

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки 

 

На 17.03.2017 г. и на 21.03.2017. се проведоха заседания на комисията за 

разглеждане на оферти, назначена със Заповед №205/17.03.2017 г. на кмета на община Гоце 

Делчев, за провеждане на процедура – събиране на оферти с обява, за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на 

строителни и монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев", финансиран по Оперативна програма “Региони 

в растеж” 2014-2020г.”, реф. №ГД/2017/СООП/У/6, идентификационен номер в Агенция за 

обществени поръчки 9062101 

  

Комисията се събра в състав: 

Председател: Петър Мутафчиев – директор на Дирекция Устройство на територията; 

Членове: 1. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“; 

2. арх.Йорданка Драгинова - архитект. 

На 17.03.2017 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет, в сградата на Общинска 

администрация-Гоце Делчев се проведе публично заседание на комисията за разглеждане 

на оферти. 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Председателят на комисията получи представените в процедурата оферти, за което 

бе съставен протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

Председателят на комисията откри заседанието в 10:00 часа, като запозна 

присъстващите със Заповед № 205 /17.03.2017 г. на Възложителя, а членовете на Комисията 

- със списъка на участниците, подали оферти в процедурата.  

 В съответствие с чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след 

запознаване със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации за 

липса на конфликт на интереси по отношение на участниците в процедурата. 

 Заседанието на Комисията се проведе при следния дневен ред: 

 1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите 

предложения на участниците. 

 2. Разглеждане и проверка на документите на участниците за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците. 

По точка 1: Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на 

тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения на участниците. 

Участник с пореден № 1: „Кима Консулт” ЕООД - Офертата е представена в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. В него участникът е представил папка с 

документи за подбор. Председателят на комисията обяви ценовото предложение: 16 666,00 

лв. без ДДС. 
Участник с пореден № 2: „Пътинвест – Инженеринг” АД - Офертата е подадена в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. В него участникът е представил една 

папка съдържаща документи за подбор и една папка с предлагани ценови параметри. 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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Председателят на комисията обяви ценовото предложение: 12 885,29 лв. без ДДС. 

Участник с пореден № 3: ЕТ „Зоя Паскалева” - Офертата е подадена в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. В него участникът е представил една папка с 

документи за подбор. Председателят на комисията обяви ценовото предложение – 17 940,00 

лв. без ДДС. 

Участник с пореден №4: „Ди Ви Консулт БГ” ООД - Офертата е подадена в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. В него участникът е представил една 

папка с документи за. Председателят на комисията обяви ценовото предложение – 9 177,00 

лв. без ДДС. 

С извършване на горните действия, в 10:30 ч., на основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП 

приключи публичната част от заседанието на комисията.  

Комисията продължи своята работа при закрити врата на 21.03.2017 г.. 

По точка 2: Комисията направи подробен преглед на изискваните документи в 

обявата и документацията за участие, които са отразени в приложение №1 към настоящия 

протокол и констатира следното. 

 За Участник с пореден № 1: „Кима Консулт” ЕООД – гр.Пловдив 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти 

на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите 

за подбор: 

Участникът не е представил информация, че притежава лиценз/удостоверение по чл. 

167 от ЗУТ или документ, удостоверяващ правото да извършва строителен надзор, издаден 

от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;  

За Участник с пореден № 2: „Пътинвест – Инженеринг”: 

Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените 

документи. Комисията констатира, че участникът съответства с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, поставени  от възложителя.  

За Участник с пореден № 3: ЕТ „Зоя Паскалева” – гр. Плевен Комисията 

констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка в представените документи. Комисията 

констатира, че участникът съответства с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, поставени  от възложителя.  

За Участник с пореден  №4: „Ди Ви Консулт БГ” ООД – гр. Шумен – Комисията 

констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка в представените документи. Комисията 

констатира, че участникът съответства с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, поставени  от възложителя.  

 Предвид горното и на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от 

ППЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №1 

 

1.Участник с пореден №1: „Кима Консулт” ЕООД – гр.Пловдив да представи 

информация, че притежава лиценз/удостоверение по чл. 167 от ЗУТ или документ, 

удостоверяващ правото да извършва строителен надзор, издаден от компетентен орган на 

държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство;  

2. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участникът, по отношение 

на който е констатирано несъответствие или липса на информация, може да представи на 

комисията ново Заявление за участие и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
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и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

или заявления за участие.  

3. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо и да 

бъдат номерирани на всяка страница, на която има текст. Същите се представят в надписан 

и запечатан плик, в Информационен център, партерния етаж в сградата на Общинска 

администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.  

 

Неразделна част от протокол №2 е приложение №1. 

 

Настоящият протокол бе съставен и подписан на 21.03.2017 година. 

 

 

 

Председател: 

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

Петър Мутафчиев – директор на Дирекция Устройство на територията 

 

Членове: 

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

1. инж. Иван Стефанов – гл. специалист „Благоустрояване” 

 

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

2. арх. Йорданка Драгинова - архитект 

 


