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

 

На 15.09.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация - Гоце 

Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, залата на Общински съвет, се проведе заседание на 

комисията за разглеждане и класиране на офертите на потенциалните изпълнители по 

Рамково споразумение №69 от 03.09.2015 с предмет изпълнение на строително-монтажни 

работи (СМР): Ремонт на уличната мрежа и общинската пътна мрежа на територията на 

Община Гоце Делчев, за обект: Ремонт на уличната и пътна мрежа в населените 

места - с.Брезница, с.Мусомища и гр.Гоце Делчев“ 

Основният състав на комисията, определен от кмета на общината със заповед 

№735/15.09.2015 г. е: председател: Йорданка Ендрева – директор на дирекция 

„Финансово-стопанска дейност”, членове: Киприяна Гулева – юрист, специалист „АПИО” 

и инж. Атанас Каракиев – гл. специалист „Благоустрояване” 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. 

Председателят на комисията 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, разглеждане на предложенията за изпълнение 

на поръчката и оповестяване на ценовите оферти на потенциалните изпълнители; 

2. Проверка на съответствието на ценовите оферти с изискванията на възложителя 

за наличие на основания по чл. 70, ал.1; 

3. Класиране на офертите по критерий за оценка „най-ниска цена“. 

Съгласно входящия регистър на постъпилите оферти в определения срок са 

постъпили 2 (две) оферти: 

 1. На 14.09.2015 г. оферта с пореден №1 от „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. 

Благоевград; 

2. На 14.09.2015 г. оферта с пореден №2 от „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев 

При отваряне на офертите и оповестяване на ценовите предложения не присъствaт 

представители на потенциалните изпълнители и средствата за масово осведомяване. 

 

 По точка първа от дневния ред 

  

Kомисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им: 

 І. Участник с пореден №1 от „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. 

Благоевград, е подал оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него се 

съдържа оферта по образец, количествено-стойностна сметка и декларация по чл.47, ал.9 

от ЗОП. 

 Комисията разгледа представената от участника оферта. Участникът е предложил 

срок за извършване на дейностите от 30 календарни дни. 

 Всички членове на комисията подписаха офертата на участника. 

 Всички представени документи отговарят на изискванията на Възложителя. 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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 ІІ. Участник с пореден №2 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него се съдържа оферта по образец, 

количествено-стойностна сметка и декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП. 

 Комисията разгледа представената от участника оферта. Участникът е предложил 

срок за извършване на дейностите от 30 календарни дни. 

 Всички членове на комисията подписаха офертата на участника. 

 Всички представени документи отговарят на изискванията на Възложителя. 

Комисията оповести ценовите оферти на потенциалните изпълнители, както следва: 

 І. „ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. Благоевград е предложил цена за 

изпълнение 724 952,94 лева без ДДС.; 

 ІІ. „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев е предложил цена за изпълнение 724 804,66 лева 

без ДДС. 

След отварянето на офертите, разглеждане на предложенията за изпълнение на 

поръчката и оповестяване на ценовите оферти на потенциалните изпълнители приключи 

публичната част от заседанието на комисията. 

 

По точка втора от дневния ред 

 

Комисията извърши проверка за съответствие на ценовите оферти с изискванията 

на Възложителя в поканата и след като установи, че същите отговарят на изискванията на 

Възложителя единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №1 

 

Допуска до класиране офертите на потенциалните изпълнители 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. Благоевград и „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев. 

 

По трета точка от дневния ред 

 

Комисията извърши класиране на допуснатите потенциални изпълнители, съгласно 

определения от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“, и 

единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ № 2 

на основание чл.71, ал.3 и чл. 93б., ал. 3, т. 4 от ЗОП класира офертите на 

потенциалните изпълнители по Рамково споразумение №69 от 03.09.2015 г., сключено по 

открита процедура 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, за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР): Ремонт на уличната 

мрежа и общинската пътна мрежа на територията на Община Гоце Делчев, за обект: 

Ремонт на уличната и пътна мрежа в населените места - с.Брезница, с.Мусомища и 

гр.Гоце Делчев“: 

1. на първо място „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев с обща цена за изпълнение - 

724 804,66 лева без ДДС ; 

2. на второ място „ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. Благоевград с обща 

цена за изпълнение - 724 952,94 лева без ДДС. 
 

Заседанието на комисията приключи в 16,30 часа на 15.09.2015 г.  
 

Председател: Йорданка Ендрева _____________________________ 

Членове:  

1. Киприяна Гулева _____________________________ 

2. инж. Атанас Каракиев _____________________________ 
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