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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 566 

от 22.07. 2015г. 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Обявяване класирането на участниците и участника, определен за 

изпълнител на обществена поръчка 

 

 

Със решение № 391/27.04.2015г. кметът на община Гоце Делчев откри „открита“ по 

вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Ремонт на път BLG1096/ІІ - 19 

гр.Гоце Делчев – с.Мосомище, км 0+000 до км 1+756”. 

На основание чл.72, ал.2 от ЗОП на 21.07.2015г. комисията предаде протоколите и 

цялата документация по поръчката на възложителя, който ги прие. 

След разглеждане на цялата документация по провеждането на откритата процедура и 

протоколите на комисията се установи: 

Решението за откриване на процедурата и обявлението са изпратени по електронен път 

в Агенцията за обществени поръчки. Обявлението е публикувано на електронната страница 

на Агенцията по обществени поръчки на 28.04.2015г. с уникален номер на поръчката 00098-

2015-008. От датата на публикуване на обявлението в Регистъра за обществени поръчки е 

осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие на официалната 

страница на общината в Интернет, секция «Профил на купувача». 

В определения срок до 17.00 часа на 28.05.2015г. оферти са подали пет участника: 

«БКС» ЕООД, гр.Гоце Делчев, «ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД, гр.Благоевград, «А-

СТРОЙ» ЕООД, с.Абланица, «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, гр.София, «ФАРВМИЛ» 

ЕАД, гр.София. 

След изтичане на срока за подаване на оферти със Заповед №460/29.05.2015г., 

издадена от кмет на община Гоце Делчев е назначена комисия за провеждане на откритата 

процедура. Определен е срок за приключване работата на комисията до 30.08.2015г. 

За проведените заседания, комисията е съставила протоколи и всички са подписани. 

На 29.05.2015г. комисията е отворила офертите на петимата участника и е разгледала 

представените от участниците документи в плик №1. В протокол №2 на основание чл.68, ал.8 

от ЗОП, комисията е поискала допълнително документи към плик №1 от «БКС» ЕООД, 

гр.Гоце Делчев, «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, гр.София, «ФАРВМИЛ» ЕАД, гр.София. 

Протоколът е изпратен на 17.06.2015г. до всички участници по електронна поща, за 

което участниците са върнали потвърждение. Протоколът и приложението към него са 

публикувани на интернет страницата на общината, секция «Профил на купувача». Комисията 

е разгледала допълнително представените документи към плик №1 и след повторна проверка 

е допуснала до разглеждането на документите в плик №2 и петимата участници. 

Комисията е разгледала предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите 

участници и е установила, че същите отговарят на изискванията на възложителя. 

На 15.07.2015г. в официалната интернет страница на Възложителя, секция «Профил на 

купувача» е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

оферти по процедурата. Съобщението е изпратено по електронната поща до имейл адресите 

на всички участници на 15.07.2015г. 
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На 20.07.2015г. в публично заседание комисията е отворила и оповестила ценовите 

оферти на допуснатите участници, след което е разгледала ценовите им предложения. 

Комисията е констатирала, че ценовите предложения отговарят на изискванията на 

Възложителя и е извършила проверка за наличие на основания по чл.70, ал.1 от ЗОП и е 

констатирала, че няма участници предложили обща цена за изпълнение на поръчката и 

единични цени за отделните етапи, които цени да са с 20 на сто по-благоприятни от средната 

стойност на предложенията на останалите участници. 

Комисията е извършила оценяване по критерият за оценка на офертите «икономически 

най-изгодна оферта» и е класирала участниците, както следва: 

1. На първо място участник с пореден №1 «БКС» ЕООД, гр.Гоце Делчев с комплексна 

оценка от 100 точки; 

2. На второ място участник с пореден №3 «А-СТРОЙ» ЕООД, с.Абланица с 

комплексна оценка от 95,55 точки; 

3. На трето място участник с пореден №2 «ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД, 

гр.Благоевград с комплексна оценка от 94,83 точки; 

4. На четвърто място участник с пореден №5 «ФАРВМИЛ» ЕАД, гр.София с 

комплексна оценка от 91,47 точки. 

5. На пето място участник с пореден №4 «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, гр.София 

с комплексна оценка от 85,43 точки; 

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 протоколи №№1,2,3 и 4 и приложенията 

към тях, извършеното оценяване и класиране от комисията и във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП 

   

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. Обявявам класирането на участниците в обществена поръчка с предмет: “Ремонт на 

път BLG1096/ІІ - 19 гр.Гоце Делчев – с.Мосомище, км 0+000 до км 1+756”, уникален номер 

по Регистъра за обществените поръчки 00098-2015-0008, дата на публикуване на обявлението 

в РОП 28.04.2015г., идентиф.№ ГД/2015/ОПОП/С/8, открита с Решение № 391/27.04.2015г. на 

кмета на Община Гоце Делчев 

1. На първо място оферта с пореден №1 от «БКС» ЕООД, гр.Гоце Делчев със събран 

брой точки 100 и предлагана цена за изпълнение на поръчката 171 802,62 лв. /сто седемдесет 

и една хиляди осемстотин и два лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС; 

2. На второ място оферта с пореден №3 от «А-СТРОЙ» ЕООД, с.Абланица със събран 

брой точки 95,55 и предлагана цена за изпълнение на поръчката 174 056,80 лв. /сто 

седемдесет и четири хиляди петдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ без ДДС; 

3. На трето място оферта с пореден №2 от «ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД, 

гр.Благоевград със събран брой точки 94,83 и предлагана цена за изпълнение на поръчката 

188 922,01 лв. /сто осемдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и два лева и една стотинки/ 

без ДДС; 

4. На четвърто място оферта с пореден №5 от «ФАРВМИЛ» ЕАД, гр.София със събран 

брой точки 91,47 и предлагана цена за изпълнение на поръчката 194 705,35 лв. /сто деветдесет 

и четири хиляди седемстотин и пет лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС; 

5. На пето място оферта с пореден №4 от «ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, гр.София 

със събран брой точки 85,43 и предлагана цена за изпълнение на поръчката 242 022,15 лв. 

/двеста четиридесет и две хиляди двадесет и два лева и петнадесет стотинки/ без ДДС; 

 

ІІ. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет “Ремонт на път 

BLG1096/ІІ - 19 гр.Гоце Делчев – с.Мосомище, км 0+000 до км 1+756”, уникален номер по 

Регистъра за обществените поръчки 00098-2015-0008, дата на публикуване на обявлението в 

РОП 28.04.2015г., идентиф.№ ГД/2015/ОПОП/С/8, открита с Решение № 391/27.04.2015г. на 
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кмета на Община Гоце Делчев, класираният на първо място участник «БКС» ЕООД, гр.Гоце 

Делчев, с ЕИК 101005001. 

 

ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване пед Комисията за защита на конкуренцията в 10-

дневен срок от получаването и. 

 

ІV. Копие от заповедта да се изпрати на участниците в откритата процедура. 

 

 

 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ 
Кмет на община Гоце Делчев 

 


