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

 

На 15.05.2015 г. в 11.30 часа в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 

№2, в зала на партерен етаж, се проведе заседание на комисията по провеждане на открита 

процедура по чл.14, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка 

с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните 

работи за обект „Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен 

център в гр.Гоце Делчев“, открита с решение № 359/15.04.2015 година на кмета на община 

Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от 

Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0004, назначена със заповед № 440 от 

15.05.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Основният състав на комисията, определена от кмета със заповед № 440 от 15.05.2015 

година е: Председател: Киприяна Гулева – юрист, гл. специалист АПИО; Членове:  .инж.Ата-

нас Каракиев – гл. специалист „Благоустрояване“; 2. инж. Стоян Марков – гл. специалист 

„Благоустрояване“ и резервни членове: 1. Тереза Вакареева – гл.спец. „Местно икономическо 

развитие”; 2. Илияна Георгиева – юрист, юрисконсулт в дирекция „Общинска собственост”. 

В настоящото заседание членът на комисията инж. Атанас Каракиев е заместен от 

резервен член Тереза Вакареева – гл.спец. „Местно икономическо развитие”.  

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Комисията получи от Възложителя списък на участниците и представените оферти. 

Киприяна Гулева 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, проверка за наличието на три запечатани плика, 

оповестяване на документите на участниците, които се съдържат в плик №1 и проверка за 

съответствието им със списъка на документите, съдържащи се в офертата. 

Съгласно входящия регистър за обществените поръчки в определения срок са 

постъпили 4 (четири) оферти: 

 1. На 14.05.2015 г. в 09,10 ч. оферта с пореден №1 от „ПЕШЕВ“ ЕООД гр.Пловдив; 

2. На 14.05.2015 г. в 11,00 ч. оферта с пореден №2 от  „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, 

гр.София; 

3. На 14.05.2015 г. в 12,00 ч. оферта с пореден №3 от “ЕКСПРЕС КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Благоевград. 

4. На 14.05.2015 г. в 16,49 ч. оферта с пореден №4 от “ГИД–Г КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.София. 

При отваряне на офертите и оповестяване на документите, които се съдържат в плик 

№1 не присъстват представители на участниците. 

 По точка първа от дневния ред, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда 

на постъпването им: 

 І. Участник с пореден №1 „ПЕШЕВ“ ЕООД гр.Пловдив, е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има три запечатани плика: Плик №1 

“Документи за подбор”, Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 

“Предлагана цена”.  

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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 Плик №3 и всички документи в плик №2 бяха подписани от Тереза Вакареева, инж. 

Стоян Марков и Киприяна Гулева. 

Киприяна Гулева оповести документите на участника, които се съдържат в плик №1 

“Документи за подбор”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да 

ползва подизпълнители. Установи се, че представените документи съответстват на Списъка 

на документите съдържащи се в офертата, представен от участника. 

 ІІ. Участник с пореден №2 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, гр.София е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик.. В него има три запечатани плика: Плик №1 

“Документи за подбор”, Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 

“Предлагана цена”.  

 Плик №3 и всички документи в плик №2 бяха подписани от Тереза Вакареева, инж. 

Стоян Марков и Киприяна Гулева. 

            Киприяна Гулева оповести документите на участника, които се съдържат в плик №1 

“Документи за подбор”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да 

използва подизпълнители. Установи се, че представените документи съответстват на 

Списъка на документите съдържащи се в офертата, представен от участника. 

ІІІ. Участник с пореден №3 “ЕКСПРЕС КОНСУЛТ” ЕООД, гр.Благоевград е 

подал оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има три запечатани плика: 

Плик №1 “Документи за подбор”, Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и 

Плик №3 “Предлагана цена”. 

 Плик №3 и всички документи в плик №2 бяха подписани от Тереза Вакареева, инж. 

Стоян Марков и Киприяна Гулева. 

 Киприяна Гулева оповести документите на участника, които се съдържат в плик №1 

“Документи за подбор”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да 

използва подизпълнители. Установи се, че представените документи съответстват на 

Списъка на документите съдържащи се в офертата, представен от участника. 

ІV. Участник с пореден №4 “ГИД–Г КОНСУЛТ” ЕООД, гр.Благоевград е подал 

оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има три запечатани плика: Плик 

№1 “Документи за подбор”, Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик 

№3 “Предлагана цена”. 

 Плик №3 и всички документи в плик №2 бяха подписани от Тереза Вакареева, инж. 

Стоян Марков и Киприяна Гулева. 

 Киприяна Гулева оповести документите на участника, които се съдържат в плик №1 

“Документи за подбор”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да 

използва подизпълнители. Установи се, че представените документи съответстват на 

Списъка на документите съдържащи се в офертата, представен от участника. 

След отварянето на офертите и оповестяването на документите от плик №1 комисията 

приключи своята работа. 

След обсъждане комисията единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №1 

Следващото заседание на комисията за разглеждане на документите в Плик №1, за 

установяване на липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор да се 

проведе на 20.05.2015 г. в 09.00 часа в стая 201, втори етаж в сградата на общинска 

администрация. 

Заседанието на комисията приключи в 12,00 часа.  

 

Председател: Киприяна Гулева _____________________________ 

Членове:  

1. Тереза Вакареева _____________________________ 

2. инж. Стоян Марков _____________________________ 
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