
Открита процедура по 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“ 

1 

       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л №2 
по чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки 

 

На 20.05.2015 г. в 09.00 часа в стая 201, на втория етаж в сградата на Община 

Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, 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 в състав: 

Председател : Киприяна Гулева – юрист, гл. специалист АПИО;  

Членове: 1. инж. Атанас Каракиев – гл.спец. “Благоустрояване”; 

  2. инж. Стоян Марков – гл.спец. “Благоустрояване”. 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на документите и информацията в плик 1 за съответствие с 

критериите за подбор поставени от Възложителя. 

2. Разглеждане на документите в плик №2 „Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката”. 

3. Определяне на дата, част и място на отваряне на ценовите оферти. 

 

По точка едно от дневния ред 

 

Комисията извърши проверка за установяване на липсващи документи и/или 

несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително 

фактическа грешка в представените оферти, и установи: 

1. За участник с пореден №1 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив, комисията не 

установи липсващи документи и несъответствия. 

2. За участник с пореден №2 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД,  гр. София, 

комисията не установи липсващи документи и несъответствия. 

3. За участник с пореден №3 „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. 

Благоевград, комисията не установи липсващи документи и несъответствия. 

4. За участник с пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. София, 

комисията не установи липсващи документи и несъответствия. 

Съответствието с изискванията за подбор, поставени от Възложителя към  

участниците, е отразено в приложение №1 към протокола. 

Във връзка с представените документите в плик №1 от участниците и 

съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията 

единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №1 

І. Допуска до разглеждане на документите в плик №2 в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при 
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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, участниците: 

1. „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив 

2. „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД,  гр. София 

3. „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. Благоевград 

4. „ГИД-Г КОНСУЛТ” ЕООД гр. София. 

 

По точка втора от дневния ред 

 

Комисията започна разглеждането на документите в плик №2 „Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката” по поредните номера на участниците: 

 

І. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участник с 

пореден №1 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив 

 

В плик №2 участникът е представил: Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката”. В предложението си участникът е потвърдил, че: 

- ще упражнявам функциите на строителен надзор в периода от подписване на 

Протокол за откриване на строителна площадка (обр.2) до издаване на Удостоверение 

за строежа и за максимален  срок за изпълнение на поръчката - 160 календарни дни.   

- ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от 

заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без 

забележки) за строежа  

-  ще изготви и предаде окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа 

в срок до 5(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне 

на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи. 

- ще изготви и предаде технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок до 5 

(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на 

необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи, като 

съдействам за въвеждане на строежа в експлоатация.  

- ще изпълни необходимите дейности по изпълнение на поръчката, в 

съответствие с изискванията на Възложителя и техническата спецификация. 

 

ІІ. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участник с 

пореден №2 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД,  гр. София 

В плик №2 участникът е представил: Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката”. В предложението си участникът е потвърдил, че: 

- ще упражнявам функциите на строителен надзор в периода от подписване на 

Протокол за откриване на строителна площадка (обр.2) до издаване на Удостоверение 

за строежа и за максимален  срок за изпълнение на поръчката - 160 календарни дни.   

- ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от 

заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без 

забележки) за строежа  

-  ще изготви и предаде окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа 

в срок до 5(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне 

на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи. 

- ще изготви и предаде технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок до 5 

(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на 

необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи, като 

съдействам за въвеждане на строежа в експлоатация.  
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- ще изпълни необходимите дейности по изпълнение на поръчката, в 

съответствие с изискванията на Възложителя и техническата спецификация. 

 

ІІІ. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участник с 

пореден №3 „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. Благоевград 

 

В плик №2 участникът е представил: Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката”. В предложението си участникът е потвърдил, че: 

- ще упражнявам функциите на строителен надзор в периода от подписване на 

Протокол за откриване на строителна площадка (обр.2) до издаване на Удостоверение 

за строежа и за максимален  срок за изпълнение на поръчката - 160 календарни дни.   

- ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от 

заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без 

забележки) за строежа  

-  ще изготви и предаде окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа 

в срок до 5(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне 

на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи. 

- ще изготви и предаде технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок до 5 

(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на 

необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи, като 

съдействам за въвеждане на строежа в експлоатация.  

- ще изпълни необходимите дейности по изпълнение на поръчката, в 

съответствие с изискванията на Възложителя и техническата спецификация. 

 

ІV. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участник с 

пореден №4 „ГИД-Г КОНСУЛТ” ЕООД гр. София. 

 

В плик №2 участникът е представил: Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката”. В предложението си участникът е потвърдил, че: 

- ще упражнявам функциите на строителен надзор в периода от подписване на 

Протокол за откриване на строителна площадка (обр.2) до издаване на Удостоверение 

за строежа и за максимален  срок за изпълнение на поръчката - 160 календарни дни.   

- ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от 

заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без 

забележки) за строежа  

-  ще изготви и предаде окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа 

в срок до 5(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне 

на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи. 

- ще изготви и предаде технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок до 5 

(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на 

необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи, като 

съдействам за въвеждане на строежа в експлоатация.  

- ще изпълни необходимите дейности по изпълнение на поръчката, в 

съответствие с изискванията на Възложителя и техническата спецификация. 

След разглеждане на предложенията в плик №2 комисията установи, че 

предложенията на всички участници съответстват на изискванията поставени от 

възложителя и комисията единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №2 

Допуска до отваряне на плик №3 в открита процедура 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 



Открита процедура по 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“ 

4 

поръчката: ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-

2015-0004, участниците: 

1. „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив 

2. „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД,  гр. София 

3. „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. Благоевград 

4. „ГИД-Г КОНСУЛТ” ЕООД гр. София. 

 

По точка трета от дневния ред  

 

На основание чл. 69а., ал. 3 от Закона за обществените поръчки и т. 7 от 

документацията комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура 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, дата на публикуване на обявлението в РОП – 15.04.2015 г., да се 

извърши на 27.05.2015 г. от 13.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на 

Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2. 

 

Неразделна част от протокола е приложение №1. 

 

Заседанието на комисията приключи в 17.00 часа. 

 

 

 

 

 

 

Председател: Киприяна Гулева _____________________________ 

Членове:  

1. инж. Атанас Каракиев _____________________________ 

2. инж. Стоян Марков _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


