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П Р О Т О К О Л №1 
по чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

На 28.05.2015 г. в 11.00 часа в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 

№2, зала на партерен етаж, се проведе заседание на комисията по провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на потенциални изпълнители 

за сключване на рамково споразумение за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР): 

Ремонт на уличната мрежа и общинската пътна мрежа на територията на Община Гоце 

Делчев”, открита с решение №395/28.04.2015 г. на кмета на общината, идентификационен 

номер ГД/2015/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-

2015-0007, дата на публикуване на обявлението в РОП – 28.04.2015 г., назначена със заповед № 

453 от 28.05.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Комисията се събра в състав: 

Председател: Йорданка Ендрева – директор на дирекция „Финансово-стопанска 

дейност”;  

Членове: 1. Киприяна Гулева – юрист, специалист „АПИО“;  

     2. инж. Атанас Каракиев – гл. специалист „Благоустрояване” в дирекция 

„Устройство на територията. 

Определени са и двама резервни членове:  

1. Илияна Георгиева – мл. юрисконсулт в дирекция “Общинска собственост”;  

2. инж. Стоян Марков – гл. специалист в дирекция „Устройство на територията”. 

 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно. 

Комисията получи от Възложителя списък на участниците и представените оферти. 

Киприяна Гулева прочете имената на участниците, след което всички членове на 

комисията подписаха декларации по чл.35, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП).  

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на представените оферти, проверка за наличието на три запечатани плика, 

оповестяване на документите на участниците, които се съдържат в плик №1 и проверка за 

съответствието им със списъка на документите и информацията , съдържащи се в офертата. 

 

Съгласно входящия регистър за обществените поръчки в определения срок са 

постъпили 7 (седем) оферти: 

 1. На 27.05.2015 г. в 11,26 ч. оферта с пореден №1 от „ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕАД гр. Благоевград; 

 2. На 27.05.2015 г. в 13,05 ч. оферта с пореден №2 от  „А-СТРОЙ” ЕООД с. Абланица;  

 3. На 27.05.2015 г. в 13,40 ч. оферта с пореден №3 от „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

гр. София;  

 4. На 27.05.2015 г. в 13,45 ч. оферта с пореден №4 от „ФАРМВИЛ” ЕАД гр. София; 

 5. На 27.05.2015 г. в 13,55 ч. оферта с пореден №5 от  „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев;  

 6. На 27.05.2015 г. в 13,56 ч. оферта с пореден №6 от „ПЪТСТРОЙ” ООД гр. Пазарджик; 

7. На 27.05.2015 г. в 14,01 ч. оферта с пореден №7 от „ИНФРАСТРОЕЖИ” ООД, гр. 

Севлиево. 

При отваряне на офертите и оповестяване на документите и информацията, които се 

съдържат в плик №1 присъстват следните представители на участниците: Веселин Валериев 

Узунов – упълномощен представител на „ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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Благоевград и Костадин Георгиев Павлов – упълномощен представител на „БКС” ЕООД гр. 

Гоце Делчев. 

 Във връзка с изискването на чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП председателят на комисията 

предложи присъстващите представителите на участниците - г-н Веселен Узунов и г-н Костадин 

Павлов, да подпишат плик №3 и документите, съдържащи се в плик №2 на подадените оферти, 

като се разменят. 

 

 По точка първа от дневния ред, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда 

на постъпването им: 

 І. Участник с пореден №1 „ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. Благоевград, 

е подал оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има три запечатани плика: 

Плик №1 “Документи за подбор”, Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и 

Плик №3 “Предлагана цена”.  

 Плик №3 и всички документи в плик №2 бяха подписани от Йорданка Ендрева, 

Киприяна Гулева, инж. Атанас Каракиев и упълномощения представител на „БКС“ ЕООД, 

Костадин Георгиев Павлов. 

Киприяна Гулева оповести документите и инфармацията, които се съдържат в плик №1 

“Документи за подбор”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да ползва 

подизпълнители.  

Установи се, че представените документи съответстват на Списъка на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата, представен от участника. 

 ІІ. Участник с пореден №2 „А-СТРОЙ” ЕООД с. Абланица е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик.. В него има три запечатани плика: Плик №1 

“Документи за подбор”, Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 

“Предлагана цена”.  

 Плик №3 и всички документи в плик №2 бяха подписани от Йорданка Ендрева, 

Киприяна Гулева, инж. Атанас Каракиев и упълномощения представител на „БКС“ ЕООД, 

Костадин Георгиев Павлов. 

 Киприяна Гулева оповести документите на участника, които се съдържат в плик №1 

“Документи за подбор”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да 

използва подизпълнители.  

 Установи се, че представените документи съответстват на Списъка на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата, представен от участника. 

ІІІ. Участник с пореден №3 „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София е подал 

оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има три запечатани плика: Плик №1 

“Документи за подбор”, Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 

“Предлагана цена”. 

 Плик №3 и всички документи в плик №2 бяха подписани от Йорданка Ендрева, 

Киприяна Гулева, инж. Атанас Каракиев и упълномощения представител на „БКС“ ЕООД, 

Костадин Георгиев Павлов. 

 Киприяна Гулева оповести документите на участника, които се съдържат в плик №1 

“Документи за подбор”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да 

използва подизпълнители.  

 Установи се, че представените документи съответстват на Списъка на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата, представен от участника. 

ІV. Участник с пореден №4 „ФАРМВИЛ” ЕАД гр. София е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има три запечатани плика: Плик №1 

“Документи за подбор”, Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 

“Предлагана цена”. 

 Плик №3 и всички документи в плик №2 бяха подписани от Йорданка Ендрева, 

Киприяна Гулева, инж. Атанас Каракиев и упълномощения представител на „ПИРИНСТРОЙ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД Веселин Валериев Узунов. 

 Киприяна Гулева оповести документите на участника, които се съдържат в плик №1 

“Документи за подбор”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да 

използва подизпълнители.  
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 Установи се, че в Списъка на документите и информация, съдържащи се в офертата, 

участникът е описал, но не е приложил копие от сертификат за въведена Система за 

управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват строителни и монтажни работи. 

 V. Участник с пореден №5 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев, е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има три запечатани плика: Плик №1 

“Документи за подбор”, Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 

“Предлагана цена”.  

 Плик №3 и всички документи в плик №2 бяха подписани от Йорданка Ендрева, 

Киприяна Гулева, инж. Атанас Каракиев и упълномощения представител на „ПИРИНСТРОЙ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД Веселин Валериев Узунов. 

 Киприяна Гулева оповести документите на участника, които се съдържат в плик №1 

“Документи за подбор”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да ползва 

подизпълнители.  

 Установи се, че представените документи съответстват на Списъка на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата, представен от участника. 

 VІ. Участник с пореден №6 „ПЪТСТРОЙ” ООД гр. Пазарджик е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик.. В него има три запечатани плика: Плик №1 

“Документи за подбор”, Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 

“Предлагана цена”.  

 Плик №3 и всички документи в плик №2 бяха подписани от Йорданка Ендрева, 

Киприяна Гулева, инж. Атанас Каракиев и упълномощения представител на „ПИРИНСТРОЙ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД Веселин Валериев Узунов. 

 Киприяна Гулева оповести документите на участника, които се съдържат в плик №1 

“Документи за подбор”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да 

използва подизпълнители.  

 Установи се, че представените документи съответстват на Списъка на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата, представен от участника. 

VІІ. Участник с пореден №7 „ИНФРАСТРОЕЖИ” ООД гр. Севлиево е подал 

оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има три запечатани плика: Плик №1 

“Документи за подбор”, Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 

“Предлагана цена”. 

 Плик №3 и всички документи в плик №2 бяха подписани от Йорданка Ендрева, 

Киприяна Гулева, инж. Атанас Каракиев и упълномощения представител на „ПИРИНСТРОЙ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД Веселин Валериев Узунов. 

 Киприяна Гулева оповести документите на участника, които се съдържат в плик №1 

“Документи за подбор”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да 

използва подизпълнители.  

 Установи се, че представените документи съответстват на Списъка на документите  и 

информацията, съдържащи се в офертата, представен от участника. 

  След отварянето на офертите и оповестяването на документите и информацията от плик 

№1 комисията приключи своята работа. 

След обсъждане комисията единодушно прие: 
 

РЕШЕНИЕ №1 

Следващото заседание на комисията за разглеждане на документите и информацията в Плик 

№1, за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, ще се проведе на 29.05.2015 г. в 

09.00 часа в стая 210, втори етаж в сградата на общинска администрация. 

Заседанието на комисията приключи в 11,50 часа.  

 

Председател: Йорданка Ендрева _____________________________ 

Членове:  

1. Киприяна Гулева _____________________________ 

2. инж. Атанас Каракиев _____________________________ 

 


