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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

З А П О В Е Д 

№329 

от 27.03.2015 г. 

 

На 10.02.2015 г. с решение № 263 на кмета на община Гоце Делчев е открита  

процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Изпълнение на строителни и монтажни работи на допълнителни обекти по проект “Зелена и 

достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013г., открита с решение №192/10.02.2015 година на кмета на общината, 

идентификационен номер на поръчката BG161PO001/1.4-09/2012/031-S-8, уникален номер по 

Регистъра за обществени поръчки 00098-2015-0001 

На основание чл. 92, ал. 5 от Закона за обществените поръчки на 20.03.2015 г. 

комисията предаде протокол с резултатите от проведените преговори с БКС ЕООД, гр.Гоце 

Делчев и цялата документация по провеждането на обществената поръчка на възложителя. 

След разглеждане на цялата документация по провеждането на откритата процедура и 

протокола се установи: 

Решението за откриване на процедурата е изпратено по електронен път до Агенцията 

по обществени поръчки на 12.02.2015 г. От същата дата с писмо изх.№12-00-19 е изпратена и 

покана изх.№12-00-19/12.02.2015 г., придружена от документацията за провеждане на 

процедура на договаряне без обявление до Агенцията по обществени поръчки. Едновременно 

с изпращането на поканата до агенцията, същата е изпратена и до БКС ЕООД, гр.Гоце 

Делчев за представяне на първоначална оферта. 

От 12.02.2015 е осигурен и пълен достъп по електронен път до документацията за 

участие на официалната страница на общината в Интернет.  

С писмо изх.№12-00-19(1) от 24.02.2015 г. на кмета на Община Гоце Делчев от БКС 

ЕООД, гр.Гоце Делчев е изискано да представи предварителна оферта до 16.03.2015 г. Със 

същото писмо участникът е уведомен, че на 17.03.2015 г. от 11.00 часа ще бъде проведено 

договарянето. 

БКС ЕООД, гр.Гоце Делчев е внесло предварителна оферта с вх.№ 1/16.03.2015 г. в 

определения срок за получаване на предварителната оферта до 17.00 часа на 16.03.2015 г.,  

След изтичане на срока за подаване на предварителната оферта със заповед №263 от 

17.03.2015 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев, е назначена комисия за провеждане 

на договарянето с участника „БКС“ ЕООД, гр.Гоце Делчев. 

Комисията е провела преговорите на 17.03.2015 г. от 11.00 часа в сградата на общинска 

администрация Гоце Делчев. 

Кандидатът е представил първоначална оферта, с вх. № 1/16.03.2015 г.  и комисията е 

установила, че кандидатът е представил всички изискуеми документи, съгласно поканата за 

участие. 

В преговорите, от страна на кандидата е участвал Руен Кирев  – представляващ „БКС“ 

ЕООД, гр.Гоце Делчев. 

В хода на преговорите между страните са постигнати следните договорености: 

1. Относно Проекта на Договор: 

1.1. Срокът за изпълнение на договора е 90 календарни дни, считано от датата на 

подписване на протокола по чл. 157 от Закона за устройство на територията за откриване на 

строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво (обр.2а) за всеки един от 

обектите. 

БКС ЕООД представи на комисията Линеен календарен график за всеки обект, включен 

в предмета на поръчката. 
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1.2 Относно гаранционните срокове „БКС“ ЕООД, гр.Гоце Делчев е потвърдил 

гаранционните срокове посочени в офертата си за изпълнение на основните обекти, както и 

посочени в проекта на договор. 

2. Относно Ценовото предложение: 

Участникът е потвърдил ценовото предложение направено в офертата, а именно: 

Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката в размер на: 823 282.29 лева 

(осемстотин двадесет и три хиляди двеста осемдесет и два лева и двадесет и девет 

стотинки словом) без ДДС, в т.ч СМР в размер на 748 438.45 лева (седемстотин 

четирдесет и осем хиляди четиристотин тридесет и осем лева и четирдесет и пет 

стотинки словом) без ДДС и непредвидени разходи  в размер на 74 843.84 лева (седемдесет 

и четири хиляди осемстотин четирдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки 

словом) без ДДС. 

Общата предлагана цена е формирана от сбора на индивидуалните стойности на 

допълнителните обекти, както следва: 

Допълнителен обект № 1 -  цена на СМР, съгласно Количествено – стойностната 

сметка (Приложение № 1.1) 285 864.29 лева (двеста осемдесет и пет хиляди осемстотин 

шестдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки) лева и непредвидени работи в 

размер на  28 586.43 лв. (двадесет и осем хиляди петстотин осемдесет и шест лева и 

четирдесет и три стотинки), без ДДС.  

Допълнителен обект № 2 - цена на СМР, съгласно Количествено – стойностната 

сметка (Приложение № 1.2) 282 516.88 лева (двеста осемдесет и две хиляди петстотин и 

шестнадесет лева и осемдесет и осем стотинки) лева и непредвидени работи в размер на  

28 251.69 лв. (двадесет и осем хиляди двеста петдесет и единт лева и шестдесет и девет 

стотинки), без ДДС.  

Допълнителен обект № 3 - цена на СМР, съгласно Количествено – стойностната 

сметка (Приложение № 1.3) 180 057.27 лева (сто и осемдесет хиляди петстотин и петдесет 

и седемлева и двадесет и седем стотинки) лева и непредвидени работи в размер на  18 

005.73 лв. (осемнадесет хиляди и пет лева и седемдесет и три стотинки), без ДДС. 

Всички договорености са отразени в проекта на договор, неразделна част от 

протокола за провеждане на договарянето от 17.03.2015 г. . 

На основание чл.92 а, ал.5 от ЗОП, комисията е предложила на Възложителя да сключи 

договор с „БКС“ ЕООД при договорените между двете страни параметри, отразени в проекта 

на договор. 

 Във връзка с изложеното, липсата на нарушения при откриването и провеждането на 

откритата процедура, липсата на основания за прекратяване на процедурата и на основание 

резултатите от работата на комисията, отразени в предадения протокол, извършеното 

договаряне между комисията и  „БКС“ ЕООД, гр.Гоце Делчев и на основание чл. 92, ал.6 от 

Закона за обществените поръчки 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на 

строителни и монтажни работи на допълнителни обекти по проект “Зелена и достъпна среда 

на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-

2013г., открита с решение №192/10.02.2015 година на кмета на общината, идентификационен 

номер на поръчката BG161PO001/1.4-09/2012/031-S-8, уникален номер по Регистъра за 

обществени поръчки 00098-2015-0001, „БКС“ ЕООД, гр.Гоце Делчев. 

ІІ. Заповедта подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. 

ІІІ. Копие от заповедта да се изпрати на „БКС“ ЕООД, гр.Гоце Делчев и да се 

публикува в профила на купувача на община Гоце Делчев, при спазване на чл.22б, ал.3. 

 

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ 

Кмет на община Гоце Делчев 


