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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

З А П О В Е Д 

№761 

от 18.09.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Обявяване класирането на потенциалните изпълнители и определяне на 

изпълнител на обществена поръчка 

 

С покана изх.№70-00-428 от 04.09.2015 г. до потенциалните изпълнители по Рамково 

споразумение №69 от 03.09.2015 г., е поискано представянето на оферти 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“. 
 Прогнозната стойност на поръчката, определена от Възложителя е 725 000 лева без 

ДДС. 

На основание чл. 72, ал. 2 от Закона за обществените поръчки на 17.09.2015 г. 

комисията предаде протоколите и цялата документация по поръчката на възложителя, който 

ги прие. 

След разглеждане на цялата документация по провеждането на процедурата по 

чл.93б, ал.3 и 4 от ЗОП и протоколите на комисията се установи: 

Поканата за представяне на оферти е връчена на ръка срещу разписка на 04.09.2015 г. 

до двамата потенциални изпълнители. 

В определения срок до 16,30 часа на 14.09.2015 г. оферти са подали 

„Пиринстройинженеринг“ ЕАД, гр.Благоевград и „БКС“ ЕООД, гр.Гоце Делчев. 

Със заповед №735/15.09.2015 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев, е 

назначена комисия за разглеждане и класиране на офертите на потенциалните изпълнители. 

Определен е срок за приключване работата на комисията до 15.10.2015 г.  

Комисията е провела едно заседание, за което е съставила протокол, който е 

подписан от всички членове. 

На 15.09.2015 г. комисията е отворила офертите на потенциалните изпълнители и е 

разгледала предложенията за изпълнение на поръчката като е установила, че същите 

отговарят на изискванията на Възложителя. На същото публично заседание комисията е 

оповестила предложените цени за изпълнение, разгледала е ценовите предложения и е 

извършила класиране на офертите на допуснатите потенциални изпълнители и по критерия 

за оценка „най-ниска цена“, както следва: 

1. на първо място „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев с обща цена за изпълнение - 724 804,66 

лева без ДДС  

2. на второ място „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. Благоевград с обща цена 

за изпълнение - 724 952,94 лева без ДДС. 

 

 Във връзка с изложеното, приемането на работата на комисията, назначена за 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти и на основание резултатите от 

работата й, отразени в протокол № 1, извършеното класиране от комисията, чл. 73, ал. 1 и 

чл. 93в. от Закона за обществените поръчки  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

http://www.gotsedelchev.bg/
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І. Обявявам класирането 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“, както следва: 

1. на първо място „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев с обща цена за изпълнение - 724 804,66 

лева без ДДС  

2. на второ място „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. Благоевград с обща цена 

за изпълнение - 724 952,94 лева без ДДС. 

 ІІ. Определям изпълнители на обект: Ремонт на уличната и пътна мрежа в 

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

на първо място потенциален изпълнител „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев. 

ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок от получаването й. 

ІV. Копие от заповедта да се изпрати на потенциалните изпълнители. 

 

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ /П/ 

Кмет на община Гоце Делчев 
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