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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

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

 

На 11.06.2015 г. от 13.30 часа, партерен 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 „Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в 

кризисен център в гр.Гоце Делчев, находящ се на ул. Драма № 51, гр.Гоце Делчев“, 

открита с решение № 362/17.04.2015г. на кмета на община Гоце Делчев, 

идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/С/5, номер от Регистъра на 

обществените поръчки: 00098-2015-0005, назначена със заповед № 441 от 19.05.2015 

година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Основният състав на комисията, определена от кмета със заповед № 441 от 

19.05.2015 година е: Председател: инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция 

„Устройство на територията“; Членове: 1. инж. Атанас Каракиев – гл. специалист 

„Благоустрояване“; 2. Киприяна Гулева – юрист, гл. специалист АПИО и резервни 

членове: 1. инж. Ани Мирчева – гл.спец. „секретар на Общински експертен съвет по 

устройство на територията”; 2. Илияна Георгиева – юрист, юрисконсулт в дирекция 

„Общинска собственост”. 

На заседанието присъстваха: 

Председател: инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция  „Устройство на 

територията“; 

Членове: 1. инж. Ани Мирчева – гл.спец. „секретар на Общински експертен съвет 

по устройство на територията”, която замести инж. Атанас Каракиев – гл. специалист 

„Благоустрояване“ от основния състав на комисията; 

2. Киприяна Гулева – юрист, гл. специалист АПИО и резервни членове:  

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Като наблюдатели от страна Проект „Красива България“ присъстваха 

координаторите към Регионално звено за изпълнение на Проекта в гр. София: 

1. арх. Румяна Хубева; 

2. инж. Григор Григоров; 

От страна участниците на публичното заседание присъстваха Велика Тодорова 

Итева – упълномощен представител на „Сградостроител“ АД и Петко Крумов 

Цуцуманов – упълномощен представител на „Шербетов – М“ ООД. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на плик №3  и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници. 

 

По точка 1 от дневния ред: 

 

 По точка първа от дневния ред, комисията пристъпи към отваряне на Плик №3 и 

оповестяване на ценовите предложения на участниците по реда на постъпването им: 

 І. Участник с пореден №1 „Шербетов - М“ ООД, гр. Гоце Делчев е 

представил ценово предложение, както следва: 
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 1. Цена на поръчката без ДДС – 131 327,63 лева, от които 89 224,75 лева са 

метериали, представляващи 74,73 % от общата цена; 

2. Елементи на ценообразуване, използвани при изготвяне на Приложение – КСС 

оферта, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР/СРР:  

 

-  Часова ставка                                                       2,50 лева/час; 

- Допълнителни разходи върху труд                    100 %; 

-  Допълнителни разходи върху механизация       45 %; 

-  Доставно-складови разходи                                   7 %; 

-  Печалба                                                                     5 %. 

На основание чл.69а, ал.3 представителят на „Сградостроител“ АД - Велика 

Тодорова Итева подписа ценовото предложение на „Шербетов - М“ ООД, гр. Гоце 

Делчев. 

 ІІ. Участник с пореден №2 „Сградостроител“ АД, гр. Гоце Делчев е 

представил ценово предложение, както следва: 

1. Цена на поръчката без ДДС – 130 741,68 лева, от които 75 293,11 лева са 

метериали, представляващи 63,35 % от общата цена; 

2. Елементи на ценообразуване, използвани при изготвяне на Приложение – КСС 

оферта, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР/СРР:  

-  Часова ставка                                                      2,80 лева/час; 

- Допълнителни разходи върху труд                    80 %; 

-  Допълнителни разходи върху механизация     25 %; 

-  Доставно-складови разходи                                7 %; 

-  Печалба                                                                  7 %. 

На основание чл.69а, ал.3 представителя на Шербетов - М“ ООД, гр. Гоце Делчев  

- Петко Крумов Цуцуманов  подписа ценовото предложение на „Сградостроител“ АД, 

гр. Гоце Делчев. 

След отварянето на Плик №3 и оповестяване на ценовите предложения на 

участниците приключи публичната част от заседанието на комисията. 

След обсъждане комисията единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №7 

Следващото заседание на комисията за оценка на допуснатите оферти по 

Показател „Предложена цена за изпълнение“ (П3), прилагане на Методика за 

определяне на комплексната оценка на офертите и класиране на участниците в 

откритата процедура  за възлагане на обществена поръчка, да се проведе на 12.06.2015 

г. в 10.00 часа в стая 103, втори етаж в сградата на община Гоце Делчев. 

 

Заседанието на комисията приключи в 14,10 часа.  

 

 

 

Председател:  инж. Петър Мутафчиев 
 

Членове: 1.  инж. Ани Мирчева 

 

2.  Киприяна Гулева 

 


