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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 №6 
по чл. 101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

Днес, на 09.04.2015 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. Разглеждане на писмените обосновки по показателя „Срок за изпълнение” за 

обособена позиция №1. 

2. Разглеждане на писмените обосновки по показателя „Срок за изпълнение” за 

обособена позиция №2. 

3. Оценка на офертите на допуснатите участници по показателите П1 „Срок за 

изпълнение” и П2 „Качество на техническата оферта” за обособена позиция №1. 

4. Оценка на офертите на допуснатите участници по показателите П2 „Срок за 

изпълнение” и П2 „Качество на техническата оферта” за обособена позиция №2. 

 

По първа точка от дневния ред 

 

Съгласно решение №6 от 31.03.2015 на комисията до участници „РИФ-А” ЕООД 

и „БКС” ЕООД се изпратиха писма с искане да се представят писмени обосновки за 

предложенията им по показател П1 „Срок за изпълнение”. Писмата и на двамата 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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участника са връчени на 31.03.2015 г. В определения срок са представени писмени 

обосновки, както следва: 

1. вх. №1 на 02.04.2015 г. в 15.30 ч. от „БКС” ЕООД; 

2. вх. №4 на 03.04.2015 г. в 16.30 ч. от „РИФ-А” ЕООД. 

 

Комисията разгледа писмените обосновки по реда на постъпването им: 

1. Участник с пореден №4 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев 

Участникът е посочил наличието на изключително благоприятни условия и 

предложеното техническо решени, като обективни фактори, оказващи влияние за 

предложения „Срок за изпълнение”, а именно: 

- дружеството е специализирано в строителството и ремонта на улици и пътища, 

изграждането на укрепителни подпорни стени и други инфраструктурни обекти. 

- срокът за изпълнение е предложен от технически екип, притежаващ 

дългогодишен опит в изпълнението на подобни обекти. Прецизно са отразени 

последователността и успоредното изпълнение на отделните видове работи. 

Предвидената средна дневна производителност за отделните дейности е съобразена с 

производителността на механизацията, възможността за доставка на необходимите 

материали. 

- ресурси: два бетонови възела в региона на община Гоце Делчев; две пресавно 

трошачно-миячни инсталации, цех за производство на бетонови елементи, арматурен 

двор, склад за строителни материали, разнообразен технически парк (багери, челни 

товарачи, булдозер, самосвали, валяци, бетоновози с бетонпомпи и др.) 

- отчетено е необходимото време за мобилизация на механизацията, прецизно са 

изчислени необходимите машиносмени и човекочасове. 

- към момента на изготвяне на офертата във фирмата работят на трудов договор 

над 110 човека. 

- в срока за изпълнение са предвидени необходимите срокове за производство и 

доставка на необходимите строителни разтвори. Основните материали, нужни за 

изпълнението на обекта са собствено производство или са налични на склад. 

- за изпълнението на обекта е предвидено ползването на олекотена система за 

кофриране с едроплощен кофраж тип „ПЕРИ”, позволяващ заготвянето и отливането на 

елементи с дължина до 20 м, какъвто е конкретния случай. 

- производствените мощности на дружеството са в благоприятно географско 

разположение – на 3 км от местоположението на обекта. 

Посочените от участника обстоятелства са обективни - опит в изпълнение на 

подобни обекти, собствено производство на основните материали, наличие на 

собствени бази в близост до обектите и наличие на достатъчни техника, механизация и 

човешки ресурси. 

 

ІІ. Участник с пореден №3 „РИФ-А” ЕООД с. Брезница 

Участникът е посочил наличието на благоприятни условия и икономичност при 

изпълнението, като обективни фактори, оказващи влияние за предложения „Срок за 

изпълнение”, а именно: 

- дружеството притежава голям опит в изпълнението на строителство. 

- фирмата се намира в непосредствена близост до мястото на изпълнението на 

строителството, както и до производствени и складови бази и има добри и трайни 

контакти с производителите и доставчици на строителни материали. 

- близостта предполага икономичност във времето необходимо за мобилизация 

на механизацията и човешките ресурси. 

- разполага с достатъчен брой квалифицирани работници, които са разпределени 

за изпълнението на видовете дейности. 
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- различните строителни работи ще се изпълняват паралелно, при спазване на 

технологичната последователност, което ще осигури непрекъснатост на строителния 

процес. 

- срока за изпълнение е определен на база температурните условия на сезона. 

- при необходимост от ускоряване на втърдяването на бетона ще се използва 

„механично активирана вода”. 

 

Посочените от участника обстоятелства са обективни, същия ще осигури 

необходимите материални и човешки ресурси за изпълнението на поръчката.  

 

След разглеждането и обсъждането на писмените обосновки на участниците по 

показател П1 „Срок за изпълнение”, комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №8 

1. Приема писмената обосновка по показател П1 „Срок за изпълнение” за 

обособена позиция №1 на участник с пореден №3 „РИФ-А” ЕООД. 

2. Приема писмената обосновка по показател П1 „Срок за изпълнение” за 

обособена позиция №1 на участник с пореден №4 „БКС” ЕООД. 

 

 

По втора точка от дневния ред 

 

Съгласно решение №7 от 31.03.2015 на комисията до участници „БКС” ЕООД и 

ДЗЗД „НЕВРОКОП СТРОЙ - 2015” се изпратиха писма с искане да се представят 

писмени обосновки за предложенията им по показател П1 „Срок за изпълнение”. 

Писмата и на двамата участника са връчени на 31.03.2015 г. В определения срок са 

представени писмени обосновки, както следва: 

1. вх. №2 на 02.04.2015 г. в 15.35 ч. от „БКС” ЕООД; 

2. вх. №3 на 03.04.2015 г. в 16.00 ч. от ДЗЗД „НЕВРОКОП СТРОЙ - 2015”. 

 

Комисията разгледа писмените обосновки по реда на постъпването им: 

1. Участник с пореден №4 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев 

Участникът е посочил наличието на изключително благоприятни условия и 

предложеното техническо решени, като обективни фактори, оказващи влияние за 

предложения „Срок за изпълнение”, а именно: 

- дружеството е специализирано в строителството и ремонта на улици и пътища, 

изграждането на укрепителни подпорни стени и други инфраструктурни обекти. 

- срокът за изпълнение е предложен от технически екип, притежаващ 

дългогодишен опит в изпълнението на подобни обекти. Прецизно са отразени 

последователността и успоредното изпълнение на отделните видове работи. 

Предвидената средна дневна производителност за отделните дейности е съобразена с 

производителността на механизацията, възможността за доставка на необходимите 

материали. 

- ресурси: два бетонови възела в региона на община Гоце Делчев; две пресавно 

трошачно-миячни инсталации, цех за производство на бетонови елементи, арматурен 

двор, склад за строителни материали, разнообразен технически парк (багери, челни 

товарачи, булдозер, самосвали, валяци, бетоновози с бетонпомпи и др.) 

- отчетено е необходимото време за мобилизация на механизацията, прецизно са 

изчислени необходимите машиносмени и човекочасове. 

- към момента на изготвяне на офертата във фирмата работят на трудов договор 

над 110 човека. 
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- в срока за изпълнение са предвидени необходимите срокове за производство и 

доставка на необходимите строителни разтвори. Основните материали, нужни за 

изпълнението на обекта са собствено производство или са налични на склад. 

- за изпълнението на обекта е предвидено ползването на олекотена система за 

кофриране с едроплощен кофраж тип „ПЕРИ”, позволяващ заготвянето и отливането на 

елементи с дължина до 20 м, какъвто е конкретния случай. 

- производствените мощности на дружеството са в благоприятно географско 

разположение – на 3 км от местоположението на обекта. 

 

Посочените от участника обстоятелства са обективни - опит в изпълнение на 

подобни обекти, собствено производство на основните материали, наличие на 

собствени бази в близост до обектите и наличие на достатъчни техника, механизация и 

човешки ресурси. 

 

ІІ. Участник с пореден №5 ДЗЗД „НЕВРОКОП СТРОЙ - 2015”  

Участникът е посочил следните фактори, оказващи влияние за предложения 

„Срок за изпълнение”, а именно: 

1. предложеното техническо решение е в пълно съответствие с работния проект, 

като в линейния календарен график са заложени норма време за всяка операция на база  

продукт „Билдинг мениджър”. 

- подготовката на арматурата и заготовка на кофражните форми ще се извършват 

в базите на участника, които са в непосредствена близост до обекта. 

- ще се извършва ускорен монтаж на заготовките на място. 

- бетонирането ще е последователно по ламелите на конструкцията на стената. 

2. работния график е разработен за нормални за района и сезона на изпълнение 

температурни условия, като е заложени резерви за използване на допълнителни 

количества цимент и химични добавки, ускоряващи втърдяването. 

- при необходимост от ускоряване на втърдяването поради висока влажност или 

други неблагоприятни фактори ще бъде използвана „механично активирана вода” 

ускоряваща свързването и придобиване на якост с до 20-30% спрямо използването на 

неактивирана. 

3. Благоприятни условия: 

- близост на производствените и складови площи до обекта. 

- възможност за мобилизиране на допълнителна работна ръка за да се реагира на 

неблагоприятни климатични условия. 

- наличност на всички основни материали. 

- финансова стабилности осигурени необходими средства за завършване на 

обекта в срок. 

4. Икономичност – участникът няма финансови и времеви разходи за 

придвижване на механизация, материали и работна сила, както и при реагиране на 

непредвивени ситуации по време на изпълнението. 

 

Посочените от участника обстоятелства са обективни - наличие на собствени 

бази в близост до обекта и наличие на достатъчни техника, механизация и човешки 

ресурси. 

 

След разглеждането и обсъждането на писмените обосновки на участниците по 

показател П1 „Срок за изпълнение”, комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №9 

1. Приема писмената обосновка по показател П1 „Срок за изпълнение” за 

обособена позиция №2 на участник с пореден №4 „БКС” ЕООД. 
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2. Приема писмената обосновка по показател П1 „Срок за изпълнение” за 

обособена позиция №2на участник с пореден №5 ДЗЗД „НЕВРОКОП СТРОЙ – 2015”. 

 

По точка трета от дневния ред 

 

След обсъждане членовете на комисията попълниха таблица за оценка на 

допуснатите участници за обособена позиция №1 по показатели: П1 Срок за 

изпълнение и П2 Качество на техническата оферта. 

 

Комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №10 

На база методиката за оценка на офертите определя оценките на участниците по 

показателите П1 Срок за изпълнение и П2 Качество на техническото предложение, 

както следва: 

 

Обособена позиция №1 „Подпорна стена за укрепване на улица в УПИ ХХІІ-2257, 

кв.73, гр.Гоце Делчев” 

Участници 

Показатели 

П1 Срок за изпълнение 
П1 = най-кратък срок за изпълнение на СМР *20 

        срок за изпълнение на СМР на участника 

точки 

№1„Елитстрой“ АД П1 = 28 *20 

 60 

9.33 точки 

№3 „Риф-А“ ЕООД П1 = 28 *20 

 28 

20.00 точки 

№4 „БКС“ ЕООД П1 = 28 *20 

 30 

18.67 точки 

№6 „Шербетов-М“ ООД П1 = 28 *20 

 60 

9.33 точки 

Участници П2 – Качество на техническото предложение: 

Организация и изпълнение на строителните работи. 

Обосновка на предложените дейности, с оглед 

технологията на извършването им, предвиденото 

времетраене на видовете работа и с организацията 

на предложените човешки и технически ресурси 

точки 

№1„Елитстрой“ АД Приложение №1 30 точки 
№3 „Риф-А“ ЕООД Приложение №1 40 точки 
№4 „БКС“ ЕООД Приложение №1 40 точки 
№6 „Шербетов-М“ ООД Приложение №1 40 точки 

 

 

По точка четвърта от дневния ред 

 

След обсъждане членовете на комисията попълниха таблица за оценка на 

допуснатите участници за обособена позиция №2 по показатели: П1 Срок за 

изпълнение и П2 Качество на техническата оферта. 

Комисията единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №11 

На база методиката за оценка на офертите определя оценките на участниците по 

показателите П1 Срок за изпълнение и П2 Качество на техническото предложение, 

както следва: 
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Обособена позиция №2 „Подпорна стена за възстановяване на улица между о.т. 

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

Участници 

Показатели 

П1 Срок за изпълнение 
П1 = най-кратък срок за изпълнение на СМР *20 

        срок за изпълнение на СМР на участника 

точки 

№1„Елитстрой“ АД П1 = 29 *20 

 60 

9.66 точки 

№4 „БКС“ ЕООД П1 = 29 *20 

 30 

20.00 точки 

№5 ДЗЗД „Неврокоп 

строй – 2015”  
П1 = 29 *20 

 29 

19.33 точки 

№6 „Шербетов-М“ ООД П1 = 29 *20 

 60 

9.66 точки 

Участници П2 – Качество на техническото предложение: 

Организация и изпълнение на строителните работи. 

Обосновка на предложените дейности, с оглед 

технологията на извършването им, предвиденото 

времетраене на видовете работа и с организацията 

на предложените човешки и технически ресурси 

точки 

№1„Елитстрой“ АД Приложение №2 30 точки 
№4 „БКС“ ЕООД Приложение №2 40 точки 
№5 ДЗЗД „Неврокоп 

строй - 2015“  
Приложение №2 40 точки 

№6 „Шербетов-М“ ООД Приложение №2 40 точки 

 

След разисквания комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №12 

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 21.04.2015 г. от 13.30 часа 

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

 

Неразделна част от настоящия протокол са Приложения №№1 и 2. 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.  

 

Заседанието на комисията приключи в 17.50 часа. 

 

Председател: инж. Петър Мутафчиев  _________/п./__________________ 

Членове:  

1. инж. Атанас Каракиев ________/п./___________________ 

2. Киприяна Гулева ________/п./___________________ 

 
 


