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На основание чл. 96, ал.4 от ППЗОП 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Владимир Кръстев Москов 

Кмет на Община Гоце Делчев 

Дата: 15.12.2016 г. 

 

 

Заличени данни на 

основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

Подпис и печат 

 

П Р О Т О К О Л №1 
по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

 

Днес, на 13.12.2016 г. в 11:00 часа в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица 

Йоанна” № 2, зала първи етаж, се проведе заседание на комисията за провеждане на 

процедура - събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на 

строеж – смяна на улична водопроводна мрежа в с. Мусомища, община Гоце Делчев“, 

реф. №ГД/2016/СОО/С/14, открита с обява с изх. № 70-00-930/25.11.2016 година на кмета на 

община Гоце Делчев, идентификационен номер в Агенция по обществени поръчки, 

информация за обяви: 9059113, назначена със заповед №1022 от 13.12.2016 година, издадена 

от кмета на община Гоце Делчев. 

Комисията се събра в състав: 

Председател: инж. Ани Мирчева – гл. спец. „Секретар на ЕС по УТ“ в дирекция 

„Устройство на територията“; 

Членове: 1. инж. Иван Стефанов- гл.спец. „Благоустрояване“, дирекция 

„Устройство на територията“ 

2. Нейлин Бозова – юрист, спец. „Защита на потребителя“. 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно.  

Председателят на комисията получи от Възложителя списък на участниците, а от гл. 

експерт „Обществени поръчки и проекти“ подадените за процедурата оферти, за което е 

съставен протокол на основание на чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП).  

Председателят на комисията откри заседанието и информира членовете й, че на 

25.11.2016 г. в Профила на купувача на Община Гоце Делчев, на адрес 

http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=711 

е публикувана обява с изх. № 70-00-930/25.11.2016 г. за събиране на оферти по реда на чл.20, 

ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Едновременно с това на 25.11.2016 г., 

под ІD 9059113 на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана информация за 

поръчката 

В срока за получаване на оферти за участие - до 17.00 часа на 12.12.2016 г., в 

Община Гоце Делчев са постъпили 3 оферти.  

Подадените оферти са вписани в списък, съдържащ подател, входящ номер, дата на 

постъпване. Върху всяка оферта е записан, входящия номер, датата и час на получаването й. 

Председателят на комисията обяви подадените оферти: 

 дата на постъпване - 09.12.2016 г. в 11.30 ч., пореден № 1, оферта от „РУЕН 

ХОЛДИНГ“ АД, гр. Гоце Делчев; 

 дата на постъпване - 12.12.2016 г. в 14.30 ч., пореден № 2, оферта от „БКС“ ЕООД, гр. 

Гоце Делчев; 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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 дата на постъпване - 12.12.2016 в 16.15 ч., пореден №3, оферта от „БИЛДИНГ 

КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дъбница. 

След като бяха обявени участниците, подали оферти в процедурата, всички членове 

на комисията в изпълнение на чл.97, ал.2 от ППЗОП и във връзка с чл. 5, ал.1, т.8 -13 от 

ППЗОП, подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.   

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

При отваряне на офертите и оповестяване на ценовото предложение на участниците 

присъстваха:  

- Костадин Георгиев Павлов - упълномощен представител на „БКС“ ЕООД; 

- Ибраим Сеферов Мисирков – упълномощен представител на „БИЛДИНГ 

КОМПАНИ“ ЕООД. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на представените оферти и обявяване на ценовите предложения на 

участниците. 

2. Разглеждане на представените документи и информацията за личното състояние 

на участниците, преценка на съответствието с критериите за подбор и съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

3. Класиране на допуснатите оферти, отговарящи на изискванията на възложителя по 

критерий за оценка „Оптимално съотношение качество/цена“. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
  

В съответствие с чл.97, ал.3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на офертите 

по реда на постъпването им: 

Председателят на комисията отвори оферта на участник с пореден №1 „РУЕН 

ХОЛДИНГ“ АД. Същата е подадена в непрозрачен, запечатан и надписан плик. Обяви се 

предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, а именно: 239 644,02 лева без 

ДДС. 

Председателят на комисията отвори оферта на участник с пореден №2 „БКС“ 

ЕООД. Същата е подадена в непрозрачен, запечатан и надписан плик. Обяви се 

предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, а именно: 269 666,79 лева без 

ДДС. 

Председателят на комисията отвори оферта на участник с пореден №3 „БИЛДИНГ 

КОМПАНИ“ ЕООД. Същата е подадена в непрозрачен, запечатан и надписан плик. Обяви 

се предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, а именно: 240338,49 лева без 

ДДС. 

След отварянето на офертите, оповестяването на ценовите предложения 

упълномощените представители на участниците напуснаха заседанието на комисията. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи и информация за 

личното състояние на участниците и преценка на съответствието с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя: 

I. Комисията разгледа представените документи от участник с пореден №1 „РУЕН 

ХОЛДИНГ“ АД. Извърши се проверка за наличието на изискуемите от Възложителя 

документи, както и преценка на тяхната редовност. Наличието на изискуемите документи и 

съответствието с изискванията за подбор, поставени от Възложителя към участниците, е 

отразено в приложение №1 към протокола.  

След разглеждане на представените документи, комисията установи, че всички 

изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, са представени. Документите 

и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

 

II. Комисията разгледа представените документи от участник с пореден №2 „БКС“ 

ЕООД. Извърши се проверка за наличието на изискуемите от Възложителя документи, както 

и преценка на тяхната редовност. Наличието на изискуемите документи и съответствието с 
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изискванията за подбор, поставени от Възложителя към участниците, е отразено в 

приложение №1 към протокола.  

След разглеждане на представените документи, комисията установи, че всички 

изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, са представени. Документите 

и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

III. Комисията разгледа представените документи от участник с пореден №3 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД. Извърши се проверка на наличността на изискуемите от 

Възложителя документи, както и преценка на тяхната редовност. Наличието на изискуемите 

документи и съответствието с изискванията за подбор, поставени от Възложителя към 

участниците, е отразено в приложение №1 към протокола.  

След разглеждане на представените документи, комисията установи, че всички 

изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, са представени. Документите 

и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

Предвид гореописаното комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №1 

Допуска до оценяване офертите на : 

- участник с пореден №1 „РУЕН ХОЛДИНГ“ АД, тъй като същата отговаря на 

изискванията на Възложителя.  

- участник с пореден №2 „БКС“ ЕООД, тъй като същата отговаря на изискванията 

на Възложителя. 

- участник с пореден №3 „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, тъй като същата 

отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти, отговарящи на 

изискванията на възложителя по критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ въз 

основа на комплексна оценка на офертите, която се определя по следната методика: 

1. Показател 1 – К1 “Срок за изпълнение”, оценката се определя по следния начин: 

Максимален брой точки – 40. 

Допустими стойности по показателя: 

Максимален срок за изпълнение – 60 (шестдесет) календарни дни. 

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-краткия срок за 

изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия 

предложен срок за изпълнение по следната формула: 

К1 = К (min) x 40 

                    К (n) 

където К (min) е най-краткият предложен срок за изпълнение, а К (n) е предложения 

срок за изпълнение на участника. 

Оценяват се само предложения, който са в допустимите стойности по показателя. 

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. 

2. Показател 2 – К2, „Цена за изпълнение“, оценката се определя по следния начин: 

  Максимален брой точки 60. 

  Допустими стойности по показателя: 

Максимална цена за изпълнение – 269 999.69 лева без ДДС. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена за 

изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена за изпълнение по следната формула: 

 

 К2 = Ц (min) x 60 

                     Ц (n) 
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където Ц (min) е най-ниската предложена цена за изпълнение на предвидените 

дейности, а Ц (n) е предложената цена на оценявания участник за изпълнение на 

предвидените дейности. 

Оценяват се само предложения, който са в допустимите стойности по показателя. 

 Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. 

Комплексната оценка на офертата се формира по следната формула: 

К = К1 + К2  

 

където К е комплексна оценка. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника 

Предложен 

срок за 

изпълнение 

Точки 
Предложена 

цена 
Точки 

Комплексна 

оценка 

1. 
„РУЕН ХОЛДИНГ“ 

АД, гр. Кюстендил 

30 

календарни 

дни 

32.00т. 
239 644,02 

лв. без ДДС 
60,00 т. 92,00 т. 

2. 
„БКС“ ЕООД, гр. 

Гоце Делчев 

24 

календарни 

дни 

40,00 т. 
269 666.79 

лв. без ДДС 
53.32 т. 93.32 т. 

3. 

„БИЛДИНГ 

КОМПАНИ“ 

ЕООД, с. Дъбница 

45 

календарни 

дни 

21.33 т. 
240 338,49 

лв. без ДДС 
59.83 т. 81.16 т. 

 

Съгласно избрания критерий за оценка на оферти комисията прие 

РЕШЕНИЕ №2  

Класира офертите на участниците в процедура за събиране на оферти с обява по чл.20, 

ал.3, т.1 от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на 

строеж – смяна на улична водопроводна мрежа в с. Мусомища, община Гоце Делчев“, 

реф. №ГД/2016/СОО/С/14: 

1. на първо място участник с пореден №2 „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев с комплексна 

оценка от 93.32 точки. 

2. на второ място участник с пореден №1 „РУЕН ХОЛДИНГ“ АД, гр.Кюстендил с 

комплексна оценка от 92.00 точки; 

3. на трето място участник с пореден №3 „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дъбница 

с комплексна оценка от 81.16 точки. 

 

Въз основа на класирането на участниците, Комисията предлага на Възложителя да 

бъде определени за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място 

участник с пореден №2 „БКС“ ЕООД, гр.Гоце Делчев. 

Комисията състави настоящият протокол за разглеждането и оценката на офертите и 

за класирането на участниците на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП и го представя на кмета 

на община Гоце Делчев за утвърждаване, заедно с цялата документация по провеждането на 

обществената поръчка. 

 

Неразделна част от протокола е Приложение № 1. 

Заседанието на комисията приключи в 17.15 часа. 

 

 

 

комисия 
Председател  

инж. Ани Мирчева: 

Член 

инж. Иван Стефанов 

Член 

Нейлин Бозова 

дата 13.12.2016 г. 13.12.2016 г. 13.12.2016 г. 

подпис Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


