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П Р О Т О К О Л № 4 
по чл.72, ал.1от Закона за обществените поръчки 

 

На 08.06.2015 г. от 10,00 часа в стая 201, втори 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 № 440от 

15.05.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев в състав: 

Председател: КиприянаГулева – 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. Разглеждане на представена обосновка; 

2. Оценяване и класиране на допуснатите участници. 

 

По точка първа от дневния ред 

 

След отваряне на ценовите предложения на участниците на 27.05.2015 г., на основание 

чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, комисията от участник с пореден №4 „ГИД – 

Г КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. София писмена обосновка за предлаганата обща цена за изпълнение 

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“. Комисията определя срок от 3 работни дни 

за представяне на обосновката.  

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

изпратено писмо с изх.№70-00-323/28.05.2015г. с искане за представяне на писмена 

обосновка. Писмото беше изпратено на участника на 28.05 2015 г. на посочен от участника 

електронен адрес. Участникът е потвърдил получаването му 29.05.2015 г. 

Обосновка беше получена в Община Гоце Делчев чрез куриер на 03.06.2015 г. в 11,45 

часа, в запечатан, непрозрачен и надписан плик - писмена обосновка на ценова оферта и 

комисията пристъпи към разглеждането и. 

В обосновката участникът посочва, че предложената цена за изпълнение на поръчката 

се дължи предимно на наличието на изключително благоприятни условия за участника и на 

икономичност при изпълнение на поръчката. 

Като наличие на благоприятно условие участникът е посочил, че разполага с 

необходимите технически ресурси, като напълно оборудван офис с необходимата техника за 

функционирането на консултантската услуга, в това число и поддържан софтуер. Офисът, с 

който разполага участникът се намира на ул. „Димитър Ножаров“ № 5 в град Гоце Делчев. За 
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изпълнение на поръчката няма да има необходимост от разходи за квартири на екипа от 

специалисти.  

Като наличие на икономичност при изпълнение на поръчката, участникът е посочил, че 

натрупания опит при упражняването на консултантска услуга – строителен надзор ще доведе 

до оптимизиране на работната програма и синхронизиране на ангажиментите на екипа от 

специалисти, които изпълняван понастоящем и други консултантски договори на територията 

та област Благоевград, област София и град Гоце Делчев, като и посочил и конкретни 

консултантски услуги, които изпълнява и съответните им възложители. При това 

синхронизиране на дейността на екипите няма да има необходимост от извършване на 

разходи за командировъчни и за ГСМ. 

Участникът предвижда изпълнение на дейността с минимална печалба.  

Към обосновката е представен в табличен вид и начинът на формиране на ценовото 

предложение на участника. 

След като разгледа и обсъди писмената обосновка на участника комисията прие: 

Наличието на оборудван офис с местоположение в близост до обекта на поръчката, 

подсигуряването на екип от специалисти и материалното им обезпечаване от страна на 

участника, както и посочената печалба намаляват значително разходите, поради което 

представляват изключително благоприятни условия и обуславят икономичността при 

изпълнението на поръчката. 

На основание чл.70, ал.2 от Закона за обществените поръчки, комисията единодушно 

прие: 

РЕШЕНИЕ №1 

I. Приема писмената обосновка на участник с пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ 

ЕООД,  гр. София, защото са налице две от хипотезите по чл. 70, ал. 2, т.2 и т.3, а именно 

посочени са обективни обстоятелства, свързани с наличие на изключително благоприятни 

условия за участника и икономичност при изпълнение на поръчката. 

II. Допуска до оценка по критерия за възлагане „най-ниска предложена цена“ и 

класиране офертите на: 

1.Участник с пореден №1 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив; 

2. Участник с пореден №2 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД,  гр. София; 

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

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

 

 По трета точка от дневния ред 

 

На основание определения критерий за възлагане „Най-ниска цена” комисията 

единодушно прие 

 

 

РЕШЕНИЕ №2 

 

Класира участниците в 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, както следва: 

1. На първо място участник с пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София 

с цена за изпълнение на поръчката от 790,00 /седемстотин и деветдесет/ лева без ДДС; 

2. На второ място участник с пореден №2 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, гр. София с 

цена за изпълнение на поръчката от 940,00 /деветстотин и четиридесет/ лева без ДДС. 
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3. На трето място участник с пореден №3 „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. 

Благоевград с цена за изпълнение на поръчката от 953,00 /деветстотин петдесет и три/ лева 

без ДДС. 

4. На четвърто място участник с пореден №1 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив с цена 

за изпълнение на поръчката от 1180,00 /хиляда сто и осемдесет/ лева без ДДС. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. 

 

 

Заседанието на комисията приключи в 13.30 часа на 08.06.2015 г. 

 

 

Председател: КиприянаГулева  

___________________________ 

Членове:  

1. инж. Атанас Каракиев  

_____________________________ 

2. инж. Стоян Марков  

_____________________________ 

 

 


