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На 17.04.2015г. с решение №362 на кмета на община Гоце Делчев е открита 

„открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет избор на 

изпълнител 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 № 362/17.04.2015 година на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен 

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

00098-2015-0005. 

На основание чл.72, ал.2 от Закона за обществените поръчки на 15.06.2015г. 

комисията предаде протоколите и цялата документация по провеждането на обществената 

поръчка на възложителя. 

След разглеждане на цялата документация по провеждането на откритата процедура 

и протоколите на комисията се установи: 

Решението за откриване на процедурата и обявлението са изпратени по електронен 

път до Агенцията по обществени поръчки. Обявлението е публикувано на електронната 

страница на Агенцията по обществени поръчки на 17.04.2015г. с уникален номер на 

поръчката 00098-2015-0005. От същата дата е осигурен и пълен достъп по електронен път до 

документацията за участие на официалната страница на общината в Интернет, в раздел 

„Профил на купувача”.  

 В определения срок за получаване на оферти до 17.00 часа на 18.05.2015 г., оферти са 

подали общо двама участници, както следва: Оферта с пореден №1 от „Шербетов - М“ ООД 

гр. Гоце Делчев; Оферта с пореден №2 от  „Сградостроител“ АД, гр. Гоце Делчев. 

След изтичане на срока за подаване на оферти със заповед №441 от 19.05.2015г., 

издадена от кмета на община Гоце Делчев, е назначена комисия за провеждане на откритата 

процедура. Определен е срок за приключване работата на комисията до 15.07.2015 година.  

Комисията е провела пет заседания, за които са съставени протоколи. Всички 

протоколи са подписани от членовете на комисията.  

След отварянето на офертите на 19.05.2015г. комисията е разгледала подробно 

представените от участниците документи в плик №1.  

В протокол №2/22.05.2015 г. на основание чл. 68, ал. 8 от Закона за обществените 

поръчки, комисията е поискала допълнително документи към плик №1 от участник №1 

„Шербетов - М“ ООД, гр. Гоце Делчев и от участник с пореден №2 „Сградостроител“ АД, 

гр. Гоце Делчев. Протокол №2/22.05.2015г. е изпратен по електронна поща до двамата 

участници на 25.05.2015г. Участниците, от които са изискани допълнително документи и 

разяснения са ги представили в законово определения срок. 

На свое заседание на 02.06.2015 г., Протокол №3, комисията е отворила 

допълнително представените документи от участниците и е допуснала и двамата участника 

до разглеждане на документите в плик №2. 

Комисията е разгледала документите в плик №2, включително техническите 

предложения на участниците и е установила, че предложенията на участниците отговарят на 

изискванията на Възложителя. Комисията е оценила офертите на двамата участника по 

показателите „Сумарен гаранционен срок (П1)“ и „Качество на техническата оферта 

(П2)“. Оценките са отразени в Протокол №3 от 02.06.2015 г. 
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На 08.06.2015г. 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 08.06.2015г.  

На свое публично заседание на 11.06.2015г., Протокол №4 комисията е отворила 

плик №3 от офертите на участниците оповестила е ценовите им предложения и е съобщила 

оценките по показателите „Сумарен гаранционен срок (П1)“ и „Качество на техническата 

оферта (П2)“. На заседанието са присъствали като наблюдатели координаторите към 

Регионално звено за изпълнение на Проекта в гр. София арх. Румяна Хубева и инж. Григор 

Григоров. 

Комисията е разгледала ценовите предложения на участниците, не е установила 

грешки в КСС и е определила точките по показателя „Предложена цена за изпълнение“ 

(П3), Протокол №5 от 12.06.2015 г. 

Комисията е извършила оценяване на допуснатите оферти и на основание получената 

комплексна оценка е класирала участниците: 

1. на първо място участник с пореден №1 “ШЕРБЕТОВ-М” ООД гр. Гоце Делчев с 

комплексна оценка от 79.82 точки и оценки по показателите както следва: П1 Сумарен 

гаранционен срок – 20 точки; П2 Качество на техническата оферта – 20 точки и П3 

Предложена цена за изпълнение – 39.82 точки. 

1. на второ място участник с пореден №2 “СГРАДОСТРОИТЕЛ” АД гр. Гоце Делчев 

с комплексна оценка от 70.00 точки и оценки по показателите както следва: П1 Сумарен 

гаранционен срок – 20 точки; П2 Качество на техническата оферта – 10 точки и П3 

Предложена цена за изпълнение – 40 точки. 

 

 Във връзка с изложеното, липсата на нарушения при откриването и провеждането на 

откритата процедура, липсата на основания за прекратяване на процедурата и на основание 

резултатите от работата на комисията, отразени в предадените протоколи с №№1, 2, 3, 4 и 5, 

извършеното оценяване и класиране от комисията и чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. Обявявам класирането на участниците в 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, както 

следва: 

1. На първо място участник с пореден №1 „Шербетов - М“ ООД, гр. Гоце Делчев, с 

комплексна оценка от 79,82 точки; 

2. На второ място участник с №2 „Сградостроител“ АД, гр. Гоце Делчев с 

комплексна оценка от 70,00 точки 

ІІ. Определям за изпълнител 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, „Шербетов - М“ ООД, гр. Гоце 

Делчев с цена за изпълнение на поръчката с комплексна оценка от 79,82 точки и цена за 

изпълнение на поръчката от 131 327,63 лева без ДДС. 

ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок от получаване й. 

ІV. Копие от заповедта да се изпрати на участниците в откритата процедура. 

 

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ 

Кмет на община Гоце Делчев 


