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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л № 4 
по чл. 57 и 58 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

 

На 12.10.2016 г. от 11.30 часа, партерен етаж в сградата на Община Гоце Делчев, 

ул. “Царица Йоанна” 2 се проведе заседание на комисията по провеждане на публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строеж – 

ремонт на канализационен сектор село Мусомища, община Гоце Делчев“, открита с 

решение №695/12.08.2016 г. на кмета на общината, референтен номер ГД/2016/ПС/С/10, 

уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0009, назначена 

със заповед №775/13.09.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Комисията се събра в състав: 

Председател: Мариана Устаилиева – секретар на общината, юрист; 

Членове: 1. инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на 

територията; 

2. инж. Иван Стефанов- гл.спец. „Благоустрояване“, дирекция 

„Устройство на територията“. 

 

На публичното заседание не присъстваха участниците в процедурата или техни 

упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници. Разглеждане на ценовите предложения; 

2. Оценяване на офертите по показателя „Цена за изпълнение“ и класиране на 

участниците. 

 

 По точка първа от дневния ред 

Председателят на комисията информира, че на 07.10.2016 г. в официалната 

интернет страница на Възложителя, секция „Профил на купувача”, раздел „Процедури 

по ЗОП“, процедура ГД/2016/ПС/С/10 е публикувано съобщение за датата, часа и 

мястото на отваряне на ценовите предложения.  

Председателят на комисията обяви оценяването на офертите по показателя „Срок 

за изпълнение.  

Комисията пристъпи към отварянето и оповестяването на ценовите оферти по 

поредните номера на участниците: 

 
Наименование на участника Предложена цена 

Участник с пореден №1 „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

гр.София 309 500,05 лв. без ДДС 
Участник с пореден №2 „ЛЮНИК“ ЕООД, гр.София 290 684,29 лв. без ДДС 
Участник с пореден №3 „АРТСТРОЙ“ ООД, гр.Смолян 310 958,24 лв. без ДДС 
Участник с пореден №4 „А-СТРОЙ“, с. Абланица 237 566,92 лв. без ДДС 
Участник с пореден №5 „ЩРАБАГ“ ЕАД, гр.София 283 072,35 лв. без ДДС 
Участник с пореден №6 „БКС“ ЕООД гр. Гоце Делчев 236 874,55 лв. без ДДС 

 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП комисията не отвори плика с ценовото 

предложение на участник с пореден №7 „ШЕРБЕТОВ - М” ООД гр. Гоце Делчев, 

предложен от комисията за отстраняване от процедура.  
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Публичната част от заседанието на комисията приключи с оповестяването на 

ценовите предложения на допуснатите участниците. 

 

Комисията извърши проверка дали ценовите предложения на участниците не 

надвишават предварително обявения финансов ресурс на Възложителя. 

Комисията не установи ценово предложение, което да е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

показателя за оценка „Цена за изпълнение“. 

 

По втора точка от дневния ред  
След обсъждане комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №6 

1. На основание методиката за оценка определи точките на офертите на 

допуснатите участници по показателя за оценка „Цена за изпълнение“: 

Участници Показател 

К2 „Цена за изпълнение“ 

К2 = (Цmin /Цn) х 60 
оценка точки 

Участник с пореден №1 „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр.София Ц min – 236 874.55 лв. 

Ц n – 309 500.05 лв. 

К2 = (236 876.55/309 500.05) х 60 
45.92 

Участник с пореден №2 „ЛЮНИК“ 

ЕООД, гр.София 
Ц min – 236 874.55 лв. 

Ц n – 290 684.29 лв. 

К2 = (236 876.55/290 684.29) х 60 

48.89 

Участник с пореден №3 „АРТСТРОЙ“ 

ООД, гр.Смолян 
Ц min – 236 874.55 лв. 

Ц n – 310 958.24 лв. 

К2 = (236 876.55/310 958.24) х 60 
45.71 

Участник с пореден №4 „А-СТРОЙ“, с. 

Абланица 
Ц min – 236 874.55 лв. 

Ц n – 237 566.92 лв. 

К2 = (236 876.55/237 566.92) х 60 

59.83 

Участник с пореден №5 „ЩРАБАГ“ 

ЕАД, гр.София 
Ц min – 236 874.55 лв. 

Ц n – 283 072.35 лв. 

К2 = (236 876.55/283 072.35) х 60 
50.21 

Участник с пореден №6 „БКС“ ЕООД 

гр. Гоце Делчев 
Ц min – 236 874.55 лв. 

Ц n – 236 874.55 лв. 

К2 = (236 876.55/236 874.55) х 60 
60.00 

 

 2. Определи оценките по всеки показател и комплексната оценка на офертите на 

допуснатите участници: 

Показатели за оценка 
К1 Срок за 

изпълнение 

К2 Цена за 

изпълнение 

Комплексна оценка 

К = К1 + К2 

Участник с пореден №1 „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр.София 
19.35 точки 45.92 точки 65.28 точки 

Участник с пореден №2 „ЛЮНИК“ 

ЕООД, гр.София 
16.44 точки 48.89 точки 65.33 точки 

Участник с пореден №3 „АРТСТРОЙ“ 

ООД, гр.Смолян 
26.67 точки 45.71 точки 72.37 точки 

Участник с пореден №4 „А-СТРОЙ“, 

с. Абланица 
40.00 точки 59.83 точки 99.83 точки 

Участник с пореден №5 „ЩРАБАГ“ 

ЕАД, гр.София 
40.00 точки 50.21 точки 90.21 точки 

Участник с пореден №6 „БКС“ ЕООД 

гр. Гоце Делчев 
40.00 точки 60.00 точки 100.00 точки 
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Предвид съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя 

условия, получените комплексни оценки от допуснатите оферти и на основание чл. 58, 

ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, комисията 

единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №7 

Класира участниците в публичното състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Изпълнение на строеж – ремонт на канализационен сектор село 

Мусомища, община Гоце Делчев“, открита с решение №695/12.08.2016 г. на кмета на 

общината, референтен номер ГД/2016/ПС/С/10, уникален номер в РОП при Агенция за 

обществени поръчки 00098-2016-0009, както следва: 

 1. на първо място участник с пореден №6 “БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев с 

комплексна оценка от 100 точки; 

 2. на второ място участник с пореден №4 “А-СТРОЙ” ЕООД с. Абланица с 

комплексна оценка от 99.83 точки; 

 3. на трето място участник с пореден №5 “ЩРАБАГ” ЕАД гр. София с 

комплексна оценка от 90.21 точки. 

 4. на четвърто място участник с пореден №3 “АРТСТРОЙ” ООД гр. Смолян с 

комплексна оценка от 72.37 точки. 

 5. на пета място участник с пореден №2 “ЛЮНИК” ЕООД гр. София с 

комплексна оценка от 65.33 точки. 

 6. на шесто място участник с пореден №1 „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. 

София с комплексна оценка от 65.28 точки. 

 

 

Председател: Мариана Устаилиева /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Членове:  

1. инж. Петър Мутафчиев /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

2. инж. Иван Стефанов /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

  

  

 


