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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 1070 

от 02.12.2014 г. 

 

На 14.11.2014 г. с решение № 1016 на кмета на община Гоце Делчев е открита  

процедура за възлагане на обществена поръчка „Договаряне без обявление“, с предмет 

"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи 

по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013г.", открита с решение №1016/14.11.2014 

година на кмета на общината, идентификационен номер на поръчката BG161PO001/1.4-

09/2012/031-U-7, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2014-0016. 

На основание чл. 92, ал. 5 от Закона за обществените поръчки на 27.11.2014 г. 

комисията предаде протокол с резултатите от проведените преговори с ДРУЖЕСТВО ПО 

ЗЗД „ЗЕЛЕН И ДОСТЪПЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ и цялата документация по провеждането на 

обществената поръчка на възложителя. 

След разглеждане на цялата документация по провеждането на откритата процедура и 

протокола се установи: 

Решението за откриване на процедурата е изпратено по електронен път до Агенцията 

по обществени поръчки на 14.11.2014 г. От същата дата с писмо изх.№12-00-191 е изпратена 

и покана изх.№12-00-191/14.11.2014 г., придружена от документацията за провеждане на 

процедура на договаряне без обявление до Агенцията по обществени поръчки за 

предварителен контрол по чл.19, ал.2 т.24. Едновременно с изпращането на поканата до 

агенцията, същата е изпратена и до Дружество по ЗЗД „Зелен и достъпен Гоце Делчев“ за 

представяне на първоначална оферта. 

От 14.11.2014 е осигурен и пълен достъп по електронен път до документацията за 

участие на официалната страница на общината в Интернет.  

Дружество по ЗЗД „Зелен и достъпен Гоце Делчев“ е внесло предварителна оферта с 

вх.№ 70-00-925/21.11.2014 г. в определения срок за получаване на предварителната оферта 

до 17.00 часа на 21.11.2014 г.,  

След изтичане на срока за подаване на предварителната оферта със заповед №1057 от 

24.11.2014 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев, е назначена комисия за провеждане 

на договарянето с участника Дружество по ЗЗД „Зелен и достъпен Гоце Делчев“. 

Комисията е провела преговорите на 27.11.2014 г. от 13.00 часа в сградата на 

общинска администрация Гоце Делчев. 

 Кандидатът е представил първоначална оферта, с вх. № 70-00-925/21.11.2014 г.  и 

комисията е установила, че кандидатът е представил всички изискуеми документи, съгласно 

поканата за участие. 

В преговорите, от страна на кандидата е участвал Григор Перчиклийски  – 

представляващ на ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЗЕЛЕН И ДОСТЪПЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“. 

В хода на преговорите между страните са постигнати следните договорености: 

1. Относно представената оферта, кандидатът е потвърдил, че по време на изпълнение на 

строително-монтажните работи ще осигури присъствие на проектанти по всички части на 

проекта. 

2. Относно ценовото предложение- след проведени преговори кандидата е потвърдил 

първоначално предложената часова ставка от 50 лв. на час без ДДС и  е предложил да намали 
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първоначално предложената обща стойност за изпълнение от 30 500 лв. без ДДС на 30 200 

лева без ДДС.  

Всички договорености са отразени и в проекта на договор, неразделна част от 

протокола с резултатите от проведените преговори с ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЗЕЛЕН И 

ДОСТЪПЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
След обсъждане страните са договорили осъществяването на авторски надзор да може 

да се осъществява по всяко време от страна на съответния проектант или след писмено 

отправено искане от възложителя.  

На основание чл.92 а, ал.5 от ЗОП, комисията е предложила на Възложителя да сключи 

договор с ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЗЕЛЕН И ДОСТЪПЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ при договорените 

между двете страни параметри, отразени в проекта на договор. 

 

 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 предадения протокол, извършеното 

договаряне между комисията и  ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЗЕЛЕН И ДОСТЪПЕН ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ“ и на основание чл. 92, ал.6 от Закона за обществените поръчки 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет "Упражняване на 

авторски надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена 

и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма 

“Регионално развитие” 2007-2013г.", открита с решение №1016/14.11.2014 година на кмета 

на общината, идентификационен номер на поръчката BG161PO001/1.4-09/2012/031-U-7, 

уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2014-0016, ДРУЖЕСТВО ПО 

ЗЗД „ЗЕЛЕН И ДОСТЪПЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

ІІ. Заповедта подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. 

ІІІ. Копие от заповедта да се изпрати на ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЗЕЛЕН И 

ДОСТЪПЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ и да се публикува в профила на купувача на община Гоце 

Делчев, при спазване на чл.22б, ал.3. 

 

  

       

/подпис/ 

 

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ 

Кмет на община Гоце Делчев 
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П Р О Т О К О Л 

 

За резултатите от проведени преговори от комисия, назначена със Заповед № 

1057/24.11.2014г. на кмета на община Гоце Делчев за провеждане на процедура на 

договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителни и монтажни 

работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.", открита с решение 

№1016/14.11.2014 година на кмета на общината, идентификационен номер на поръчката 

BG161PO001/1.4-09/2012/031-U-7, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 

00098-2014-0016 

 Днес, 27.11.2014 г., 13.00 часа в сградата на община Гоце Делчев, на основание 

чл. 92а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки  се събра  комисия в състав: 

Председател: инж.Петър Мутафчиев – директор на дирекция „УТ“ в община Гоце 

Делчев; 

Членове: 1. Мариана Устаилиева – правоспособен юрист; 

  2. инж. Атанас Каракиев – гл.спец. “Благоустрояване”; 

  3. инж.Стоян Марков- гл.специалист „Благоустрояване“; 

  4. ланд.арх. Никола Попкостадинов, 

 

която проведе преговори с поканения на основание чл. 92 от ЗОП кандидат 

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЗЕЛЕН И ДОСТЪПЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ по обществена 

поръчка с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на 

строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце 

Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-

2013г.". 

Кандидатът е представил първоначална оферта, с вх. № 70-00-925/21.11.2014 г.  

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи, съгласно 

поканата за участие, а именно: 

№ Съдържание на офертата 
Да/Не 

НП. 

1 
Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Приложение 

№1; 
Да 

2 Първоначална оферта – Приложение № 2; Да 

3 
Копие от застраховка професионална отговорност на проектанта съгласно чл. 171 

от ЗУТ; 
Да 

4 Заверено копие на удостоверението за пълна проектантска правоспособност на Да 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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всеки един от проектантите, изготвили съответните части на инвестиционния 

проект, съгласно чл. 13 на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране; 

5 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  – Приложение № 4; Да 

6 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 5; НП 

 

В преговорите, от страна на кандидата участва Григор Перчиклийски  – представляващ 

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЗЕЛЕН И ДОСТЪПЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“. 

В хода на преговорите бяха постигнати следните договорености: 

1. ОТНОСНО ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА 

Кандидатът потвърждава, че по време на изпълнение на строително-монтажните 

работи ще осигури присъствие на проектанти по всички части на проекта. 

2. ОТНОСНО ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
След проведени преговори кандидата потвърди първоначално предложената 

часова ставка от 50 лв. на час без ДДС и предложи да намали първоначално 

предложената обща стойност за изпълнение от 30 500 лв. без ДДС на 30 200 лева без 

ДДС.  

Всички договорености бяха отразени в проекта на договор, неразделна част от 

настоящия протокол. 

След обсъждане страните се договориха авторския надзор да може да се 

осъществява по всяко време от страна на съответния проектант или след писмено 

отправено искане от възложителя.  

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка една от страните. Приложение към настоящия протокол е проект на 

договор – парафиран от представляващия участника. 

На основание чл.92 а, ал.5 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор с ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЗЕЛЕН И ДОСТЪПЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ при 

договорените между двете страни параметри, отразени в проекта на договор. 

  

Приложение :  

1. Проект на договор за изпълнение на авторски надзор. 

 

Комисия: За ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЗЕЛЕН И 

ДОСТЪПЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

 

Председател:    /подпис/   1. /подпис/              

      Григор Перчиклийски - представляващ 

Членове:  1. /подпис/         

2. /подпис/ 

 

3. /подпис/ 

 

4. /подпис/    
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