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П Р О Т О К О Л № 3 
по чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки  

 

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

администрация гр. 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. 

Заседанията се проведоха при следния дневен ред: 

1. Публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници; 

2. Разглеждане на ценовите предложения на участниците и проверка на съответствието 

на ценовите предложения с изискванията на възложителя и за наличие на основания по чл. 70, 

ал.1; 

По точка първа от дневния ред 

Председателят на комисията информира, че на 22.05.2015г. в официалната интернет 

страница на Възложителя, секция „Профил на купувача” е публикувано съобщение за датата, 

часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по процедурата. Съобщението е изпратено по 

електронна поща до имейл адресите на всички участници на 22.02.2015г.  

При отварянето на ценовите оферти не присъстваха представител на участниците.  

При отваряне и оповестяване на ценовите офертите не присъстваха представители на 

средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

Комисията пристъпи към отварянето на ценовите оферти по поредните номера на 

участниците по двете обособени позиции и обяви същите: 

 

УЧАСТНИК  

 

Цена за изпълнение на 

поръчката в лева 

без ДДС 

 с пореден №1 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив 1 180,00 

с пореден №2 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, гр.София 940,00 

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

Благоевград 
953,00 

с пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. София 790,00 
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По точка втора от дневния  

Комисията извърши проверка за съответствието на ценовите предложения на всички 

участници с изискванията на Възложителя и установи, че всяко едно от тях отговоря на 

изискванията на възложителя. Ценовите предложения не надхвърлят финансовия ресурс на 

възложителя. 

Комисията пристъпи към проверка на ценовите предложения на допуснатите 

участници за наличие на основания по чл. 70, ал.1 по реда на постъпването им и констатира, 

че предложението на Участник с  пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. София е 

предложил цена за изпълнение на поръчката, която е с повече от 20% по-благоприятна от 

средната стойност на ценовите предложения на останалите участници.  

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, 

комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №5: 

 

1. Участник с  пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. София  да представи 

писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка за „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. 

Комисията определя срок за представяне на писмената обосновка от 3 работни дни, 

считано от датата на получаването на искането за това. 

2. С оглед срока за представяне на писмената обосновка от участника, следващото 

заседание на комисията да се проведе на 08.06.2015 г. от 10.00 часа в стая 201, втори етаж в 

сградата на община Гоце Делчев. 

 

 

 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. 

 

 

Заседанието на комисията приключи в 15.00 часа на 27.05.2015 г. 

 

 

Председател: Киприяна Гулева  

___________________________ 

Членове:  

1. инж. Атанас Каракиев  

_____________________________ 

2. инж. Стоян Марков  

_____________________________ 

 

 


