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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л №2 
по чл. по чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки 

 

На 02.02.2015 г. в 17.30 часа в стая 304, третия 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.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител на „Изготвяне на 

работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционни проекти за обекти от градската среда в община Гоце Делчев”, по проект 

"В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 

г.", открита с Решение №1068/28.11.2014г. на Кмета на Община Гоце Делчев, изменена 

с Решение №1081/10.12.2014г., идентификационен номер на поръчката: BG161PO001/5-

02/2012/035-U-5, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2014-0018, 

назначена със заповед №130 от 20.01.2015 година, издадена от кмета на община Гоце 

Делчев. 

 

Председател: Мариана Устаилиева – юрист, секретар на община Гоце Делчев; 

Членове: 1. инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция УТ; 

  2. инж. Ани Мирчева – гл.спец. „секретар на общински експертен 

съвет по устройство на територията”; 

3. инж. Атанас Каракиев – гл.спец. “Благоустрояване”  

4. Асан Имамов- гл.специалист „Местно икономическо развитие“ 

 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на документите и информацията в плик 1 за съответствие с 

критериите за подбор поставени от Възложителя. 

Комисията извърши проверка за установяване на липсващи документи и/или 

несътветствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително 

фактическа грешка в представените оферти, и установи: 

І. За участник с пореден №1 „ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО” ООД, гр.София, 

комисията установи следните липсващи документи и несъответствия с критериите за 

подбор: 

 1. Участникът е представил „Списък на услугите, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 

получателите“, като за доказателство е посочил, че информацията е налична в 

публичния регистър на Агенция за обществени поръчки (АОП). 

 Комисията извърши проверка на страницата на АОП и установи: 

 1. Относно  „Изработване на инвестиционен проект “Обновяване и модернициране 

на зелена и достъпна среда на гр. Свищов“. Обществена поръчка с такова наименование 

фигурира на страницата на агенцията по обществени поръчки под номер 00753-2012-

0028. Публикувана е информация за изпълнен договор, сключен с обединение 

Консорциум "Обединение за достъпен и зелен Свищов" ЕИК176434986. Липсва 

информация за участниците в обединението и комисията не може да установи дали 

участникът е член на обединението; 
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 2. Относно „Изработване на работен инвестиционене проект “Съвременно 

пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на цевтрална зона в 

гр. Дупница”. Обществена поръчка с такова наименование фигурира на страницата на 

агенцията по обществени поръчки под номер 00418-2012-0016. На страницата на АОП 

липсва информация за изпълнен договор и комисията не може да установи дали 

участникът е изпълнил договора. 

 3. Относно “Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти от уличната и паркова 

инфраструктура в гр. Гоце Делчев”, на страницата на Агенция за обществени поръчки 

липсва информация за изпълнение на договора, тъй като процедурата е проведена по 

реда на глава 8а от ЗОП, чрез публична покана. 

Във връзка с гореизложеното участникът следва да представи доказателства за 

извършената услуга - под формата на удостоверение, издадено от получателя на 

услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за услугата. 

ІІ. За участник с пореден №2 „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД 
гр.София,  комисията не установи липсващи документи и несъответствия. 

 

ІІІ. За участник с пореден №3 ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАНИКО”, 

гр.София, със съдружници „Амфион” ООД, „Национална агенция за териториално 

устройство” ООД, „Геоарх” ЕООД и „Урбанико” ООД, комисията установи 

следните липсващи документи и несъответствия с критериите за подбор: 

Участникът не е представил документ за оригинал на банкова гаранция за 

участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична 

сума. 

ІV. За участник с пореден №4 ДЗЗД „МИСТ-Е ДОМ” гр.София, със 

съдружници “МИСТ ПРОЕКТ” ООД и “Е ДОМ” ЕООД,  комисията установи 

следните липсващи документи и несъответствия с критериите за подбор: 

Участникът не е представил доказателства за изпълнени през последните три 

години, считано от датата на подаване на офератата, услуги, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената поръчка. 

В списъка на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, участникът е декларирал, че е изпълнил четири обекта, които по негова 

преценка отговарят на изискванията на Възложителя, а именно: 

1. Разработване на Проект за Генерален транспортен план за организация на 

движението на територията на Столична община; 

Изпълнител на услугата: МИСТ ПРОЕКТ ООД; Период на изпълнение на 

услугата 2009-2012 г. 

2. “Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

(ИПГВР) на град Враца”, по две обособени позиции: Обособена позиция №1:  

Изпълнител на услугата: 50% МИСТ ПРОЕКТ ООД – водещ партньор в ДЗЗД 

“МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ”; Период на изпълнение: 2012 г. – 2013 г. 

3. “Изработване ИПГВР на град Ловеч в рамките на проект “Подкрепа за 

разработка на на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ловеч”, 

Договор за обществена поръчка: BG161PO001/1.4-07/2010/012-U-6/15.05.2012 г. ;  

Изпълнител на услугата: 50% МИСТ ПРОЕКТ ООД – водещ партньор в ДЗЗД 

“Ловеч-2012 АС”; 

Период на изпълнение: 2012 г. – 2013 г. 

4. Разработване на инвестиционен работен проект за обектите в обхвата на 

проект №2(2i)-1.1-1: “Подобряване на трансграничаната мобилност в региона Свищов – 

Зимнич, чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната 

инфраструктура” (ПТМ), финансиран от ПТС Румъния – България 2007 – 2013 г., 

Приоритетна ос :Достъпност – Подобрана мобилност и достъп до тарнспортната, 

информационната и комуникационна инфраструктура в трансграничния регионм 
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Ключова област на интервениця 1.1: Подобряване на сухопътните и речната транспорна 

инфраструтура (съоръжения), имащи трансгранично влияние, по Договор за 

финансиране №69168/12.10.2010 г.” 

- реконструкция на съществуващ пешеходен надлез на ул. “Дунав” и изграждане 

на нова метална стълба; 

- реконструкция на пешеходна алея между пасарелките на ул. “Янко Мустаков” 

- изграждане на надземен паркинг; 

- реконструкция на ул. “Янко Мустаков” 

- реконструкция на ул. “Емануил Чакъров” 

- реконструкция на ул. “Цанко Целковски” 

- ремонт на тротоарите на ул. “Дунав”, ново осветление и озеленяване; 

- изграждане на спирка за таксита и автобуси по ул. “Дунав; 

- решения за разполагане на елементи от градския дизайн – кошчета, пейки и др.; 

разполагане на указателни и информационни табели; 

- решения за разполагане на елементи от градския транспорт – кошчета и пейки и 

др.; разполагане на указателни табели и информационни табели; 

- решения на достъпни маршрути за хора в неравностойно положение; 

Изпълнител на услугата: “Е ДОМ” ООД Е ДОМ ООД; 

Период на изпълнение: 03.08.2011 г. –  05.01.2012 г. 

Относно обектите описани в т.1-3 включително, те не отговарят на изискванията 

на Възложителя, тъй като под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират дейности по 

проектиране на улици от градската улична мрежа и/или проектиране на публични 

пространства, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, и/или проектиране 

на вътрешно квартални пространства и/ или паркове. 

Що се отнася до услугата посочена в т.4, тя не е изпълнена през последните три 

години, считано от датата на подаване на офератата, т.е през периода 16.01.2012 г. -

15.01.2015 г. Това изискване на Възложителя е посочено в Обявлението и 

Документацията „Участникът трябва да има изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офератата, услуги, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка“. 

V. За участник с  пореден №5 КОНСОРЦИУМ „НЕВРОКОП - МОСТИ 

2020” гр.София, със съдружници “АБ ОРТОДОКС” ЕООД и “МОСТИ 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД, комисията установи следните липсващи документи и 

несъответствия с критериите за подбор: 

1. Не е  представена декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Стела Иванова Дулева 

в качеството и на управител на “АБ Ортодокс” ЕООД, водещ член на Консорциум 

“Неврокоп – Мости 2020” 

2. Не е представена декларация за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 

8, т. 2 от ЗОП от Стела Иванова Дулева в качеството и на управител на “АБ Ортодокс” 

ЕООД, водещ член на Консорциум “Неврокоп – Мости 2020” 

 

Констатациите на комисията за съответствието/несъответствието на офертите с 

изискванията на Възложителя са отразени в Приложение №1, неразделна част от 

настоящия протокол.  

 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от Закона за 

обществените поръчки, комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №2 

І. Участник с пореден №1 „ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО” ООД, гр.София да 

представи: 
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- доказателство за извършена  услуга с предмет подобена на предмета на 

поръчката - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

услугата. 

ІІ. Участник с пореден №3 ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАНИКО”, гр.София, 

със съдружници „Амфион” ООД, „Национална агенция за териториално 

устройство” ООД, „Геоарх” ЕООД и „Урбанико” ООД да представи документ за 

оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция 

под формата на парична сума. 

  ІІІ. Участник с пореден №4 ДЗЗД „МИСТ-Е ДОМ” гр.София, със 

съдружници “МИСТ ПРОЕКТ” ООД и “Е ДОМ” ЕООД да представи: 

 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите; 

 2. Доказателство за извършената  услуга  - под формата на удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

 ІV. Участник с  пореден №5 КОНСОРЦИУМ „НЕВРОКОП - МОСТИ 2020” 

гр.София, със съдружници “АБ ОРТОДОКС” ЕООД и “МОСТИ БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД да представи: 

1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Стела Иванова Дулева в качеството и на 

управител на “АБ Ортодокс” ЕООД, водещ член на Консорциум “Неврокоп – Мости 

2020” 

2. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от 

ЗОП от Стела Иванова Дулева в качеството и на управител на “АБ Ортодокс” ЕООД, 

водещ член на Консорциум “Неврокоп – Мости 2020” 

V. Участниците могат в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в обявлението да заменят представените документи или да представят нови с които 

смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор. 

VІ. Срокът за представяне на допълнително изискваните документи от 

участниците е 5 работни дни от получаване на протокола. 

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

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

запечатан плик, в оригинал и/ или заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, с 

подпис и печат от участника, съгласно изискванията на Възложителя, в стая 201, втория 

етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.  

2. С оглед срока за представяне на документи от участника следващото заседание 

на комисията да се проведе на 12.02.2015 г. от 17.15 часа в стая 304, трети етаж в 

сградата на община Гоце Делчев. 

 

Неразделна част от протокола са Приложения №1. 

 

Заседанието на комисията приключи в 18.15 часа. 

 

Председател: Мариана Устаилиева 

П 

Членове: 1. инж. Петър Мутафчиев 

П 
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програмен период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се 

носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган“ 
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2. инж. Ани Мирчева 

П 

3. инж.  Атанас Каракиев 

 П                 

4. Асан Имамов  

П 


