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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 №7 
по чл. 101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

Днес, на 15.04.2015 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 ценовите предложения за обособена позиция №1, оценка по 

показателя П3 „Предложена цена за изпълнение” и класиране на офертите. 

2. Разглеждане на ценовите предложения за обособена позиция №2, оценка по 

показателя П3 „Предложена цена за изпълнение” и класиране на офертите. 

 

По първа точка от дневния ред 

 

Комисията разгледа ценовите предложения за Обособена позиция №1 на допуснатите 

участници по поредните им номера. 

 

Комисията установи: 

- ценовите предложения на участниците не надхвърлят финансовия ресурс на 

възложителя, който е 113 610 лв. без ДДС; 

- няма несъответствие между данни, записани с думи и цифри; 

- няма грешки в изчисленията в КСС. 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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При извършената проверка на офертите дали съдържат предложение по показател 

„Предлагана цена”, което да е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

съответните предложения в останалите оферти, комисията не установи такова предложение от 

допуснатите участници. 

 

Комисията оцени офертите на допуснатите оферти по показател П3 „Предлагана цена 

за изпълнение” и единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №13 

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

участници по показателя П3 Предлагана цена за изпълнение: 

Участници 

П3 Предлагана цена за изпълнение 

П3 = най-ниска предложена цена * 40 

                цена на участника  
Точки  

№1 „ЕЛИТСТРОЙ” АД П3= 95 294.81 лв. *40 

         103 669.23 лв. 

36.77 точки 

№3 „РИФ-А“ ЕООД П3= 95 294.81 лв. *40 

         113 165.82 лв. 

33.68 точки 

№4 „БКС“ ЕООД П3= 95 294.81 лв. *40 

         113 440.18 лв. 

33.60 точки 

№6 „ШЕРБЕТОВ-М” ООД  П3= 95 294.81 лв. *40 

        95 294.81 лв. 

40.00 точки 

 

 2. Оценките по всеки показател и комплексната оценка на офертите на участниците са: 

Показатели за оценка 
Участник №1 

„ЕЛИТСТРОЙ” 

АД 

Участник №3 

„РИФ-А” 

ЕООД 

Участник №4 

„БКС” ЕООД 

Участник №6 

„ШЕРБЕТОВ-М” 

ООД 

П1 Срок за изпълнение  9.33 точки 20.00 точки 18.67 точки 9.33 точки 

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 

30 точки 40 точки 40 точки 40 точки 

П3 Предложена цена за 

изпълнение 
36.77 точки 33.68 точки 33.60 точки 40.00 точки 

Комплексна оценка 76.10 точки 93.68 точки 92.27 точки 89.33 точки 

 

3. Предвид оценяването на офертата, допусната до разглеждане и оценяване, 

получената комплексна оценка класира участниците в 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 
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укрепване на улица в УПИ ХХІІ-2257, кв.73, 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., както следва: 

 1. на първо място участник с пореден №3 “РИФ-А” ЕООД с. Брезница с комплексна 

оценка от 93.68 точки; 

 2. на второ място участник с пореден №4 “БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев с комплексна 

оценка от 92.27 точки; 

 3. на трето място участник с пореден №6 “ШЕРБЕТОВ - М” ООД гр. Гоце Делчев 

комплексна оценка от 89.33 точки. 

 4. на четвърто място участник с пореден №1 “ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Гоце Делчев 

комплексна оценка от 76.10 точки. 

 

 

 По втора точка от дневния ред 

 

Комисията разгледа ценовите предложения за Обособена позиция №2 на допуснатите 

участници по поредните им номера. 

 

Комисията установи: 

- ценовите предложения на участниците не надхвърлят финансовия ресурс на 

възложителя, който е 91 191 лв. без ДДС; 

- няма несъответствие между данни, записани с думи и цифри; 

- няма грешки в изчисленията в КСС. 

При извършената проверка на офертите дали съдържат предложение по показател 

„Предлагана цена”, което да е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

съответните предложения в останалите оферти, комисията не установи такова предложение от 

допуснатите участници. 

 

 

Комисията оцени офертите на допуснатите оферти по показател П3 „Предлагана цена 

за изпълнение” и единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №14 

 

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

участници по показателя П3 Предлагана цена за изпълнение: 

Участници 

П3 Предлагана цена за изпълнение 

П3 = най-ниска предложена цена * 40 

                цена на участника  
Точки  

№1 „ЕЛИТСТРОЙ” АД П3= 70 551,48 лв. *40 

         74 777,38 лв. 

37.74 точки 

№4 „БКС“ ЕООД П3= 70 551,48 лв. *40 

         90 931,13 лв. 

31.04 точки 

№5 ДЗЗД „НЕВРОКОП СТРОЙ – 

2015” 

П3= 70 551,48 лв. *40 

         87 910,79 лв. 

32.10 точки 

№6 „ШЕРБЕТОВ-М” ООД  П3= 70 551,48 лв. *40 

         70 551,48 лв. 

40.00 точки 
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2. Оценките по всеки показател и комплексната оценка на офертите на участниците са: 

Показатели за оценка 
Участник №1 

„ЕЛИТСТРОЙ” 

АД 

Участник №4 

„БКС” ЕООД 

Участник №5 

ДЗЗД 

„Неврокоп 

строй - 2015”  

Участник №6 

„ШЕРБЕТОВ-М” 

ООД 

П1 Срок за изпълнение  9.67 точки 19.33 точки 20.00 точки 9.67 точки 

П2 – Качество на 

техническата оферта: 

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 

30 точки 40 точки 40 точки 40 точки 

П3 Предложена цена за 

изпълнение 
37.74 точки 31.04 точки 32.10 точки 40.00 точки 

Комплексна оценка 77.41 точки 90.37 точки 92.10точки 89.67 точки 

 

3. Предвид оценяването на офертата, допусната до разглеждане и оценяване, 

получената комплексна оценка класира участниците в 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 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., както следва: 

 1. на първо място участник с пореден №5 ДЗЗД “НЕВРОКОП СТРОЙ - 2015” с. 

Брезница с комплексна оценка от 92.10 точки; 

 2. на второ място участник с пореден №4 “БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев с комплексна 

оценка от 90.37 точки; 

 3. на трето място участник с пореден №6 “ШЕРБЕТОВ - М” ООД гр. Гоце Делчев 

комплексна оценка от 89.67 точки. 

 4. на четвърто място участник с пореден №1 “ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Гоце Делчев 

комплексна оценка от 77.41 точки. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.  

 

Заседанието на комисията приключи в 17.15 часа. 

 

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

Членове:  

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

2. Киприяна Гулева ________/п./___________________ 

 
 

 


