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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л № 4 
по чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

На 19.06.2015 г. от 10.30 часа, партерен етаж в сградата на Община Гоце Делчев, 

ул. “Царица Йоанна” 2 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. 

 

От страна на участниците на публичното заседание присъстваха следните 

представители на участниците: Веселин Валериев Узунов – упълномощен представител 

на „ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. Благоевград, Костадин Георгиев Павлов – 

упълномощен представител на „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев и Орхан Джеитов 

Метушев – упълномощен представител на „А-СТРОЙ“ ЕООД, с. Абланица.  

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите 

участници; 

2. Проверка на съответствието на ценовите предложения с изискванията на 

възложителя и за наличие на основания по чл. 70, ал.1 от ЗОП. 

 

 На заседанието присъстваха: 

1. Веселин Валериев Узунов – упълномощен представител на „ПИРИНСТРОЙ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД,  

2.Костадин Георгиев Павлов – упълномощен представител на „БКС” ЕООД,  

3. Орхан Джеитов Метушев – упълномощен представител на „А-СТРОЙ“ ЕООД. 

 

По точка първа от дневния ред 

Председателят на комисията информира, че на 16.06.2015 г. 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 електронна поща до имейл адресите на всички участници 

на 16.06.2015г.  

Комисията пристъпи към отварянето на ценовите оферти по поредните номера на 

участниците и оповести ценовите им предложения: 
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Показатели 

Участник № 1 

„ПИРИНСТРОЙ- 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД 

Участник № 2 „А-СТРОЙ” 

ЕООД 

 

Участник № 3 

„ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

в лева без 

ДДС 

в лева с 

ДДС 

в лева без 

ДДС 

в лева с 

ДДС 

в лева без 

ДДС 

в лева с 

ДДС 

П1 – Единична цена за доставка и полагане на 

асфалтобетон с дебелина 6 см в уплътнено състояние 

за 1 кв.м 

17,24 20,69 15,00 18,00 16,25 19,50 

П2 – Единична цена за машинно изкърпване на 

съществуваща асфалтова настилка и полагане на 

асфалтобетон с дебелина 6 см. в уплътнено 

състояние за 1 кв.м 

21,77 26,12 16,00 19,20 19,12 22,94 

П3 – Единична цена за ръчно изкърпване на 

съществуваща асфалтова настилка и полагане на 

асфалтобетон с дебелина 6 см. в уплътнено 

състояние за 1 кв.м 

26,00 31,20 17,00 20,40 25,48 30,58 

П4 – Единична цена за машинно изкърпване на 

съществуваща асфалтова настилка и полагане на 

асфалтобетон с дебелина 4 см. в уплътнено 

състояние за 1 кв.м 

16,78 20,14 10,00 12,00 14,86 17,86 

П5 – Единична цена за ръчно изкърпване на 

съществуваща асфалтова настилка и полагане на 

асфалтобетон с дебелина 4 см. в уплътнено 

състояние за 1 кв.м 

23,91 28,69 10,00 12,00 20,55 24,66 

П6 - Единична цена за изкърпване на съществуваща 

асфалтова настилка и полагане на асфалтобетон с 

дебелина 8 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м 

28,62 34,34  20,00 24,00 30,45 36,54 

П7 – Единична цена за възстановяване на 

трошенокаменна основа с фракция 0-63 мм на 

пътното платно с дебелина до 25 см за 1 кв. м 

6,05 7,26       5,00 6,00 9,11 10,93 

П8 – Единична цена за възстановяване на 

трошенокаменна основа с фракция 0-40 мм на 

пътното платно с дебелина до 25 см. за 1 кв.м 

6,05 7,26 5,00 6,00 13,49 16,19 

П9 – Единична цена за доставка и полагане на 

вибропресовани бетонови бордюри с размери 

18/35/50 за 1 м.л. 

21,97 26,36 22,00 26,40 23,68 28,42 

П10 – Единична цена за направа на повдигната 

пешеходна пътека за 1 брой 
975,43 1170,52 1100,00 1320,00 282,07 338,48 

П11 – Единична цена за направа на хоризонтална 

маркировка за 1 кв.м. 
12,02 14,42 8,00 9,60 10,82 12,98 

П12 – Единична цена за повдигане на съществуващи 

РШ до нивото на пътното покритие за 1 брой 
100,45 120,54 50,00 60,00 403,39 484,07 

 

 

Показатели 

Участник № 4 

„ФАРМВИЛ” ЕАД 

Участник № 5 „БКС” 

ЕООД 

Участник № 7  

„ИНФРАСТРОЕЖИ” 

ООД 

в лева без 

ДДС 

в лева с 

ДДС 

в лева без 

ДДС 

в лева с 

ДДС 

в лева без 

ДДС 

в лева с 

ДДС 

П1 – Единична цена за доставка и полагане на 

асфалтобетон с дебелина 6 см в уплътнено състояние за 1 

кв.м 

15,95 19,14 17,10 20,52 17,02 20,42 

П2 – Единична цена за машинно изкърпване на 

съществуваща асфалтова настилка и полагане на 

асфалтобетон с дебелина 6 см. в уплътнено състояние за 1 

кв.м 

18,75 22,50 19,50 23,40 19,91 23,89 

П3 – Единична цена за ръчно изкърпване на съществуваща 

асфалтова настилка и полагане на асфалтобетон с дебелина 

6 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м 

25,00 30,00 24,80 29,76 25,49 30,59 

П4 – Единична цена за машинно изкърпване на 

съществуваща асфалтова настилка и полагане на 

асфалтобетон с дебелина 4 см. в уплътнено състояние за 1 

кв.м 

14,58 17,50 14,94 17,93 15,34 18,41 
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П5 – Единична цена за ръчно изкърпване на съществуваща 

асфалтова настилка и полагане на асфалтобетон с дебелина 

4 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м 

20,17 24,20 22,13 26,56 22,20 26,64 

П6 - Единична цена за изкърпване на съществуваща 

асфалтова настилка и полагане на асфалтобетон с дебелина 

8 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м 

29,88 35,86 32,22 38,66 32,60 39,12 

П7 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна 

основа с фракция 0-63 мм на пътното платно с дебелина до 

25 см за 1 кв. м 

8,94 10,73 5,36 6,43 6,87 8,24 

П8 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна 

основа с фракция 0-40 мм на пътното платно с дебелина до 

25 см. за 1 кв.м 

13,24 15,89 5,08 7,00 6,88 8,25 

П9 – Единична цена за доставка и полагане на 

вибропресовани бетонови бордюри с размери 18/35/50 за 1 

м.л. 

23,24 27,89 18,65 22,38 18,13 21,76 

П10 – Единична цена за направа на повдигната пешеходна 

пътека за 1 брой 
276,80 332,16 618,72 742,46 800,77 960,92 

П11 – Единична цена за направа на хоризонтална 

маркировка за 1 кв.м. 
10,62 12,74 8,32 9,98 7,75 9,30 

П12 – Единична цена за повдигане на съществуващи РШ 

до нивото на пътното покритие за 1 брой 
395,85 475,02 112,42 134,91 91,64 109,97 

 

На основание чл. 69а., ал. 3 от ЗОП комисията предложи по един представител от 

присъстващите участници да подпише ценовите оферти, като Веселин Валериев Узунов 

– упълномощен представител на „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД, подписа 

ценовите оферти на участници №2 и №5, Костадин Георгиев Павлов – упълномощен 

представител на „БКС” ЕООД, подписа ценовите оферти на участници №1 и №4 и 

Орхан Джеитов Метушев – упълномощен представител на „А-СТРОЙ“ ЕООД, подписа 

ценовите оферти на участници №3 и №7. 

На основание чл. 69а., ал. 1 от ЗОП комисията не отвори плик №3 с ценово 

предложение на участник с пореден №6 „ПЪТСТРОЙ” ООД гр. Пазарджик, предложен 

от комисията за отстраняване от откритата процедура.  

След отварянето на Плик №3 и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участниците приключи публичната част от заседанието на комисията и 

представителите на участниците напуснаха заседанието на комисията. 

 

По втора точка от дневния ред 

Комисията извърши проверка за съответствието на ценовите предложения на 

участниците и установи, че не са налице разминавания и всяко едно от тях отговоря на 

изискванията на възложителя. Участниците са приложили анализи на единичните цени 

по всички показатели. 

Комисията пристъпи към проверка на ценовите предложения на допуснатите 

участници за наличие на основания по чл. 70, ал.1 от ЗОП по реда на постъпването им и 

констатира, че предложенията на посочените участници са с повече от 20% по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

следните показатели: 

1. Участник с пореден №1 от „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД: 

- П8 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-

40 мм на пътното платно с дебелина до 25 см. за 1 кв.м. с 30.76%; 

- П12 – Единична цена за повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното 

покритие за 1 брой с 52.32%. 

2. Участник с пореден №2 от „А-СТРОЙ” ЕООД: 

- П3 – Единична цена за ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка 

и полагане на асфалтобетон с дебелина 6 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м. с 32.95%; 
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- П4 – Единична цена за машинно изкърпване на съществуваща асфалтова 

настилка и полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м. 

с 34.64%; 

- П5 – Единична цена за ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка 

и полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м. с 54.11%; 

- П6 - Единична цена за изкърпване на съществуваща асфалтова настилка и 

полагане на асфалтобетон с дебелина 8 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м. с 34.97%; 

- П7 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-

63 мм на пътното платно с дебелина до 25 см за 1 кв. м. с 31.19%; 

- П8 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-

40 мм на пътното платно с дебелина до 25 см. за 1 кв.м. с 44.12%; 

- П12 – Единична цена за повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното 

покритие за 1 брой с 77.35%. 

3. Участник с пореден №3 от „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД: 

- П10 – Единична цена за направа на повдигната пешеходна пътека за 1 брой с 

62.61%. 

4. Участник с пореден №4 от „ФАРМВИЛ” ЕАД: 

- П10 – Единична цена за направа на повдигната пешеходна пътека за 1 брой с 

63.36%. 

5. Участник с пореден №5 от „БКС” ЕООД: 

- П7 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-

63 мм на пътното платно с дебелина до 25 см за 1 кв. м. с 25.49%; 

- П8 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-

40 мм на пътното платно с дебелина до 25 см. за 1 кв.м. с 43.13%; 

- П12 – Единична цена за повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното 

покритие за 1 брой с 46.02%. 

6. Участник с пореден №7 от „ИНФРАСТРОЕЖИ” ООД: 

- П11 – Единична цена за направа на хоризонтална маркировка за 1 кв.м. с 

22.16%; 

- П12 – Единична цена за повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното 

покритие за 1 брой с 56.86%. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки, комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №6 

 

Участниците „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД, „А-СТРОЙ” ЕООД, 

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, „ФАРМВИЛ” ЕАД, „БКС” ЕООД и 

„ИНФРАСТРОЕЖИ” ООД да представят подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предлаганите единични цени по следните показатели: 

1. Участник с пореден №1 от „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД: 

- П8 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-

40 мм на пътното платно с дебелина до 25 см. за 1 кв.м.; 

- П12 – Единична цена за повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното 

покритие за 1 брой. 

2. Участник с пореден №2 от „А-СТРОЙ” ЕООД: 

- П3 – Единична цена за ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка 

и полагане на асфалтобетон с дебелина 6 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м.; 

- П4 – Единична цена за машинно изкърпване на съществуваща асфалтова 

настилка и полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м. 

- П5 – Единична цена за ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка 

и полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м.; 

- П6 - Единична цена за изкърпване на съществуваща асфалтова настилка и 

полагане на асфалтобетон с дебелина 8 см. в уплътнено състояние за 1 кв.м.; 
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- П7 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-

63 мм на пътното платно с дебелина до 25 см за 1 кв. м.; 

- П8 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-

40 мм на пътното платно с дебелина до 25 см. за 1 кв.м. и 

- П12 – Единична цена за повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното 

покритие за 1 брой. 

3. Участник с пореден №3 от „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД: 

- П10 – Единична цена за направа на повдигната пешеходна пътека за 1 брой 

4. Участник с пореден №4 от „ФАРМВИЛ” ЕАД: 

- П10 – Единична цена за направа на повдигната пешеходна пътека за 1 брой 

5. Участник с пореден №5 от  „БКС” ЕООД: 

- П7 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-

63 мм на пътното платно с дебелина до 25 см за 1 кв. м.; 

- П8 – Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-

40 мм на пътното платно с дебелина до 25 см. за 1 кв.м и 

- П12 – Единична цена за повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното 

покритие за 1 брой. 

6. Участник с пореден №7 от „ИНФРАСТРОЕЖИ” ООД: 

- П11 – Единична цена за направа на хоризонтална маркировка за 1 кв.м.; 

- П12 – Единична цена за повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното 

покритие за 1 брой. 

7. Комисията определя срок за представяне на писмената обосновка от 3 работни 

дни, считано от датата на получаването на искането за това. 

С оглед срока за представяне на писмени обосновки следващото заседание да се 

проведе на 25.06.2015 г. в 10.30 часа в стая 210, втори етаж в сградата на Общинска 

администрация, гр.Гоце Делчев. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на комисията приключи в 16.00 

часа. 

 

 

Председател: Йорданка Ендрева _______/п./______________________ 

Членове:  

1. Киприяна Гулева _______/п./______________________ 

2. инж. Атанас Каракиев _______/п./______________________ 

 

 


