
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на потенциални изпълнители за сключване на рамково 
споразумение за изпълнение на строително-монтажни работи: Ремонт на уличната мрежа и общинската пътна мрежа на 

територията на Община Гоце Делчев”, 

1 

       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

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

 

В периода от 29.05.2015 г. до 02.06.2015 г. в стая 210, на втория етаж в сградата 

на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2 се проведоха две заседания 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. 

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 

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

фактическа грешка в представените оферти, и установи: 

 

1. За участник с пореден №1 от „ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. 

Благоевград, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или 

фактически грешки. 

2. За участник с пореден №2 от  „А-СТРОЙ” ЕООД с. Абланица, комисията 

не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки. 

3. За участник с пореден №3 от „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. 

София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически 

грешки. 

4. За участник с пореден №4 от „ФАРМВИЛ” ЕАД гр. София, комисията 

установи следните липсващи документи и несъответствия: 

- представената Референция с изх.№ TRP 05/ L 22A_E/420 от МОТТ Макдоналд 

Лтд не съдържа обема на изпълненото строителство. При проверка на данните за 

участника в Централния професионален регистър на строителя, в раздел ІV. 

“Производствен опит“ няма данни за обема на изпълненото строителство, с оглед на 

което комисията не може да прецени съответствието на опита на участника с 

изискванията, поставени от възложителя – изпълнени най - малко 3000 кв.м. 

строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. 
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- участникът не е представил сертификат за внедрена Система за управление на 

качеството по ISO 9001:2008 с обхват строителни и монтажни работи или еквивалент 

или еквивалентни мерки; 

5. За участник с пореден №5 от „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев, комисията не 

установи липсващи документи: 

- В представената декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, в точки 1, 4, 7 и 9 от 

декларацията не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят за конкретния 

участник. 

6. За участник с пореден №6 от „ПЪТСТРОЙ” ООД гр. Пазарджик, 
комисията установи следните несъответствия с критериите за подбор: 

- При проверка на данните за участника в Централния професионален регистър 

на строителя, в раздел ІV. „Производствен опит” се установи, че всички посочени от 

участника строежи фигурират, като са публикувани и референции от възложителите. В 

информацията обаче няма данни за обема на изпълненото строителство, с оглед на 

което комисията не може да прецени съответствието на опита на участника с 

изисквания, поставени от възложителя – изпълнени най малко 3000 кв.м. строителство, 

което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. 

7. За участник с пореден № 7 „Инфрастроежи“ ООД, гр. Севлиево, комисията 

не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки. 

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 

 

1. Участник с пореден №4 „ФАРМВИЛ” ЕАД гр. София, да представи: 
- доказателства за обема на изпълненото строителство с оглед на които 

комисията да може да прецени съответствието на опита на участника с изискванията на 

възложителя – изпълнени най-малко 3000 кв.м. строителство, което е еднакво или 

сходно с предмета на поръчката. 

Доказателствата се представят в една от следните форми: 

- удостоверение за добро изпълнение, което да съдържа стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията 

съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или  

- копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 

изпълнените строителни дейности, или 

- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете 

за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за 

компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото и вида на строителството.  

- Сертификат за внедрена Система за управление на качеството по ISO 9001:2008 

с обхват строителни и монтажни работи или еквивалентен или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството. 

2. Участник с пореден №5 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев, да представи:  
- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, в която в точки 1, 4, 7 и 9 от декларацията 

да са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят за конкретния участник. 

3. Участник с пореден №6 „ПЪТСТРОЙ” ООД гр. Пазарджик, да представи: 
- доказателства за обема на изпълненото строителство с оглед на които 

комисията да може да прецени съответствието на опита на участника с изискванията на 
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възложителя – изпълнени най-малко 3000 кв.м. строителство, което е еднакво или 

сходно с предмета на поръчката. 

Доказателствата се представят в една от следните форми: 

- удостоверение за добро изпълнение, което да съдържа стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията 

съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или  

- копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 

изпълнените строителни дейности, или 

- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете 

за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за 

компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото и вида на строителството. 

Участниците могат в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 

обявлението, да заменят представени документи или да представят нови, с които 

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

ІІ. 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 11.06.2015 г. от 17.00 часа в стая 210, втори етаж в 

сградата на община Гоце Делчев. 

 

Неразделна част от протокола е Приложения №1. 

Настоящият протокол се състави и подписа на 02.06.2015 г.: 

 

Председател: Йорданка Ендрева _____________________________ 

Членове:  

1. Киприяна Гулева _____________________________ 

2. инж. Атанас Каракиев _____________________________ 

 


