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Утвърждавам: 

Владимир Москов 

Кмет на Община Гоце Делчев 

Дата: 04.05.2015 г. 

 

/п./ 

 

 

Подпис и печат 

 

 

П Р О Т О К О Л №5 
по чл. 101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

Днес, на 31.03.2015 г. в 13,30 часа в стая 103, първия етаж в сградата на Община Гоце 

Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 се проведе заседание на комисията за получаване, 

разглеждане и оценка на офертите по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 

публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: 

Укрепване на улица „Христо Матов“ в гр.Гоце Делчев, чрез изграждане на подпорни 

стени по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Подпорна стена за укрепване на 

улица в УПИ ХХІІ-2257, кв.73, гр.Гоце Делчев, Обособена позиция 2: Подпорна стена за 

възстановяване на улица между о.т. 752 и о.т. 754 в кв.80, гр.Гоце Делчев, открита със 

заповед №223/20.02.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на 

поръчкaта ГД/2015/ПП/С/2, уникален код на публичната покана в Агенцията за обществени 

поръчкиe 9039079 от 20.02.2015 г., назначена със заповед №242/05.03.2015 г. на кмета на 

общината, в състав: 

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

територията“; 

Членове: 1. инж. Атанас Каракиев – гл. специалист „Благоустрояване“; 

     2. Киприяна Гулева – юрист. 

 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно.  

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Проверка на техническите предложения на участниците по показателя „Срок за 

изпълнение” за обособена позиция №1, дали има предложения по-благоприятни с повече от 

20 на сто от средните стойности на останалите участници. 

2. Проверка на техническите предложения на участниците по показателя „Срок за 

изпълнение” за обособена позиция №2, дали има предложения по-благоприятни с повече от 

20 на сто от средните стойности на останалите участници. 

 

По първа точка от дневния ред 

 

След като разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на 

допуснатите участници, и установи, че същите съответстват на техническата спецификация , 

комисията извърши проверка дали има предложения по-благоприятни с повече от 20 на сто 

от средните стойности на останалите участници по показателя „Срок за изпълнение” за 

обособена позиция №1. 

 

Предложенията на допуснатите участници по показателя „Срок за изпълнение” са: 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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Обособена позиция №1 „Подпорна стена за укрепване на улица в УПИ 

ХХІІ-2257, кв.73, гр.Гоце Делчев” 

Наименование на участника 
Предложение по показател „Срок за 

изпълнение” 

„Елитстрой“ АД 2 месеца (60 дни) 

„Риф-А“ ЕООД 28 дни 

„БКС“ ЕООД 1 месец (30 дни) 

„Шербетов-М“ ООД 2 месеца (60 дни) 

 

Във връзка с т. Х, б. „Г” от заповед №223/20.02.2015 г. на кмета на община Гоце 

Делчев комисията установи: 

Участник с пореден №3 ”РИФ-А” ЕООД е предложил 28 календарни дни за 

изпълнение на поръчката. Средната стойност на останалите предложения за срока на 

изпълнение е 50 дни (150:3), която намалена с 20% е 40 дни.  

Предложеният от участник с пореден №3 „РИФ-А” ЕООД срок за изпълнение на е с 

над 20 на сто по благоприятен от средната стойност на останалите оферти. 

Участник с пореден №4 ”БКС” ЕООД е предложил 30 календарни дни за изпълнение 

на поръчката. Средната стойност на останалите предложения за срока на изпълнение 49.33 

дни (148:3), която намалена с 20% е 39.47 дни.  

Предложеният от участник с пореден №4 „БКС” ЕООД срок за изпълнение е с над 20 

на сто по благоприятен от средната стойност на останалите оферти. 

На основание т. Х, б. „Г” от заповед №223/20.02.2015 г. на кмета на община Гоце 

Делчев комисията, единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №6 

 

1. Участник с пореден №3 „РИФ-А” ЕООД да представи подробна писмена 

обосновка на начина на образуване на предлагания “Срок за изпълнение” за обособена 

позиция №1. 

2. Участник с пореден №4 „БКС” ЕООД да представи подробна писмена обосновка 

на начина на образуване на предлагания “Срок за изпълнение” за обособена позиция №1.  

3. В обосновката участниците трябва да посочат обективни обстоятелства, 

обуславящи срока за изпълнение, свързани с един или няколко от следните фактори:  

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;   

- предложеното техническо решение;  

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;  

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;  

- получаване на държавна помощ.  

4. Писмената обосновка се представя в срок от 3 работни дни, след получаване на 

искане за представяне на писмена обосновка, в надписан запечатан плик в стая 108, първия 

етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2. 

 

По втора точка от дневния ред 

След като разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на 

допуснатите участници, и установи, че същите съответстват на техническата спецификация , 

комисията извърши проверка дали има предложения по-благоприятни с повече от 20 на сто 

от средните стойности на останалите участници по показателя „Срок за изпълнение” за 

обособена позиция №2. 

 

Предложенията на допуснатите участници по показателя „Срок за изпълнение” са: 



 

3 

Обособена позиция №2 „Подпорна стена за възстановяване на улица 

между о.т. 752 и о.т. 754 в кв.80, гр.Гоце Делчев” 

Наименование на участника 
Предложение по показател „Срок за 

изпълнение” 

„Елитстрой“ АД 2 месеца (60 дни) 

„БКС“ ЕООД 1 месец (30 дни) 

ДЗЗД „НЕВРОКОП СТРОЙ – 2015“ 29 дни 

„Шербетов-М“ ООД 2 месеца (60 дни) 

 

Във връзка с т. Х, б. „Г” от заповед №223/20.02.2015 г. на кмета на община Гоце 

Делчев комисията установи: 

Участник с пореден №4 ”БКС” ЕООД е предложил 30 календарни дни за изпълнение 

на обособената позиция. Средната стойност на останалите предложения за срока на 

изпълнение 49.66 дни (149:3), която намалена с 20% е 39.73 дни.  

Предложеният от участник с пореден №4 „БКС” ЕООД срок за изпълнение е с над 20 

на сто по благоприятен от средната стойност на останалите оферти. 

Участник с пореден №5 ДЗЗД ”НЕВРОКОП СТРОЙ - 2015” е предложил 29 

календарни дни за изпълнение на обособената позиция. Средната стойност на останалите 

предложения за срока на изпълнение е 50 дни (150:3), която намалена с 20% е 40 дни.  

Предложеният от участник с пореден №5 ДЗЗД ”НЕВРОКОП СТРОЙ - 2015” срок за 

изпълнение на е с над 20 на сто по благоприятен от средната стойност на останалите оферти. 

На основание т. Х, б. „Г” от заповед №223/20.02.2015 г. на кмета на община Гоце 

Делчев комисията, единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №7 

 

1. Участник с пореден №4 „БКС” ЕООД да представи подробна писмена обосновка 

на начина на образуване на предлагания “Срок за изпълнение” за обособена позиция №2.  

2. Участник с пореден №5 ДЗЗД ”НЕВРОКОП СТРОЙ - 2015” да представи подробна 

писмена обосновка на начина на образуване на предлагания “Срок за изпълнение” за 

обособена позиция №2. 

3. В обосновката участниците трябва да посочат обективни обстоятелства, 

обуславящи срока за изпълнение, свързани с един или няколко от следните фактори:  

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;   

- предложеното техническо решение;  

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;  

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;  

- получаване на държавна помощ.  

4. Писмената обосновка се представя в срок от 3 работни дни, след получаване на 

искане за представяне на писмена обосновка, в надписан запечатан плик в стая 108, първия 

етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2. 

5. Следващото заседание на комисията ще се проведе на 09.04.2015 г. от 13.30 часа в 

стая 103, първия етаж в сградата на община Гоце Делчев. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.  

Заседанието на комисията приключи в 16.15 часа. 

 

Председател: инж. Петър Мутафчиев  ______/п./_____________________ 

Членове:  

1. инж. Атанас Каракиев ______/п./_____________________ 

2. Киприяна Гулева ______/п./_____________________ 
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