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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 № 2 
по чл. 101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

Днес, на 13.03.2015г. 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. КиприянаГулева – юрист. 

 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.  

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на офертите за представяне на всички задължителни документи и 

съответствие с изискванията на Възложителя за Обособена позиция №1. 

2. Разглеждане на офертите за представяне на всички задължителни документи и 

съответствие с изискванията на Възложителя за Обособена позиция №2 

 

По първа точка от дневния ред 

 

Комисията разгледа оферти за Обособена позиция №1 по реда на постъпването им:  

1. Участник с пореден №1 от „Елитстрой“ АД, гр. Благоевград, е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик и съдържа: Оферта (по образец), списък на 

документи, съдържащи се в офертата (Приложение №1), карта за идентификация по БУЛСТАТ, 

удостоверение за регистрация по ДДС, списък на строителство, изпълнено през последните 5 

години (по образец), Референция от община Петрич, декларация за вписване в ЦПРС (по 

образец), удостоверение от Камарата на строителите, техническо предложение (по образец), 

приложения към техническо предложение (подробно описание на предложените дейности, 

линеен календарен график, график на работната ръка, график на механизацията), ценово 

предложение (по образец), приложение №1 към ценово предложение, Количествено-стойностна 

сметка, анализи на единичните цени и електронен носител. При изпълнение на поръчката 

участникът няма да използва подизпълнители. 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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За участник с пореден №1 “Елитстрой” АД гр. Благоевград, комисията констатира, че 

няма липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

2. Участник с пореден №2 от „Адванс строй“ ЕООД, гр. Смолян, е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик и съдържа: Оферта (по образец), списък на 

документи, съдържащи се в офертата (Приложение №1), списък на строителство, изпълнено 

през последните 5 години (по образец), референция от община Чепеларе, удостоверение за 

добро изпълнение от „Ви Джи Еф Инженеринг“ ЕООД, гр. София, удостоверение за добро 

изпълнение от „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, декларация за вписване в ЦПРС (по образец), 

удостоверение за актуално състояние (копие), удостоверение от КСБ (копие), техническо 

предложение (по образец), приложения към техническо предложение (подробно описание на 

предложените дейности, линеен календарен график, график на работната ръка, график на 

механизацията), Количествено-стойностна сметка. При изпълнение на поръчката участникът 

няма да използва подизпълнители. 

Участникът не е представил: ценово предложение по образец, Ценови показатели - 

Приложение №1 и анализи на единичните цени на хартия или технически носител (CD). 

 

3. Участник с пореден №3 от „Риф – А“ ЕООД, с. Брезница е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик и съдържа: Оферта (по образец), списък на 

документи, съдържащи се в офертата (Приложение №1), списък на строителство, изпълнено 

през последните 5 години (по образец), договор за строителство от 03.12.2012 г. с община 

Гърмен, референция от община Гърмен,договор за строителство №1 от 20.04.2008 г., 

декларация за вписване в ЦПРС (по образец), техническо предложение (по образец), 

приложения към техническо предложение (подробно описание на предложените дейности, 

линеен календарен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията), ценово 

предложение (по образец), приложение №1 към ценовото предложение, Количествено-

стойностна сметка, анализи на цените и на електронен носител КСС и анализи на единичните 

цени. При изпълнение на поръчката участникът няма да използва подизпълнители.  

 За участник с пореден №3 “Риф – А” ЕООД с. Брезница, комисията констатира, че няма 

липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

4. Учасник с пореден №4 от „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик и съдържа: Оферта (по образец), списък на 

документи, съдържащи се в офертата (Приложение №1), удостоверение от Агенция по 

вписванията (копие), списък на строителство, изпълнено през последните 5 години (по 

образец), посочен публичен регистър в КСБ, декларация за вписване в ЦПРС (по образец), 

техническо предложение (по образец), приложения към техническо предложение (подробно 

описание на предложените дейности, линеен календарен график, график на работната ръка, 

график на механизацията), ценово предложение (по образец), Количествено-стойностна сметка, 

приложение №1 към ценово предложение, анализи на единичните цени и CD с КСС и анализи. 

При изпълнение на поръчката участникът няма да използва подизпълнители. 

За участник с пореден №4 “БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев, комисията констатира, че няма 

липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

5. Участник с пореден №6 от „Шербетов – М“ ООД, гр. Гоце Делчев е подал оферта 

в непрозрачен, запечатан и надписан плик и съдържа: Оферта (по образец), списък на 

документи, съдържащи се в офертата (Приложение №1), списък на строителство, изпълнено 

през последните 5 години (по образец), удостоверение за добро изпълнение от община Гоце 

Делчев – 2 бр., протокол – 2 бр., фактура – 2 бр. декларация за вписване в ЦПРС (по образец), 

техническо предложение (по образец), приложения към техническо предложение (подробно 

описание на предложените дейности, линеен календарен график, график на работната ръка, 

график на механизацията), ценово предложение (по образец), Количествено-стойностна сметка, 

приложение №1 към ценово предложение, анализи на единичните цени и електронен носител. 

При изпълнение на поръчката участникът няма да използва подизпълнители. 

За участник с пореден №6 “Шербетов - М” ООД гр. Гоце Делчев, комисията констатира, 

че няма липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 
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Констатациите на комисията за наличие на всички изискуеми документи и съответствие 

на участниците с изискванията на Възложителя, са отразени в Приложение №1, неразделна част 

от настоящия протокол. За участници с поредни №№3, 4 и 6 бе извършена справка в 

Централния професионален регистър на строителя за притежаваните удостоверения и опита на 

участник с пореден №4 „БКС” ЕООД.  

След извършената проверка на офертите за Обособена позиция 1: Подпорна стена за 

укрепване на улица в УПИ ХХІІ-2257, кв.73, гр.Гоце Делчев, комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №2 

 

І. На основание раздел ІV „Допълнителна информация”, „Съдържание на офертата” от 

„Указания към участниците“, утвърдени със заповед №223/20.02.2015 г. на кмета на общината, 

отстранява от участие в процедурата за обособена позиция №1 участник №2 „Адванс строй“ 

ЕООД, гр. Смолян, защото същият не е представил всички документи, изискани от 

възложителя, а именно: ценово предложение, ценови показатели и анализи на единичните цени. 

II. Допуска до разглеждане и оценяване на техническо и ценово предложение: 

1. участник с пореден №1 „Елитстрой“ АД, гр. Благоевград; 

2. участник с преден №3 „Риф – А” ЕООД с. Брезница;  

3. участник с пореден №4 „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев; 

4. участник с пореден №6 „Шербетов – М“ ООД, гр. Гоце Делчев. 

 

По втора точка от дневния ред 

 

Комисията разгледа подадените оферти за Обособена позиция №2 по реда на 

постъпването им: 

1. Участник с пореден №1 от „Елитстрой“ АД, гр. Благоевград, е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик и съдържа: Оферта (по образец), списък на 

документи, съдържащи се в офертата (Приложение №1), карта за идентификация по БУЛСТАТ, 

удостоверение за регистрация по ДДС, списък на строителство, изпълнено през последните 5 

години (по образец), Референция от община Петрич, декларация за вписване в ЦПРС (по 

образец), удостоверение от Камарата на строителите, техническо предложение (по образец), 

приложения към техническо предложение (подробно описание на предложените дейности, 

линеен календарен график, график на работната ръка, график на механизацията), ценово 

предложение (по образец), приложение №1 към ценово предложение, Количествено-стойностна 

сметка, анализи на единичните цени и електронен носител. При изпълнение на поръчката 

участникът няма да използва подизпълнители. 

За участник с пореден №1 “Елитстрой” АД гр. Благоевград, комисията констатира, че 

няма липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

2. Участник с пореден №2 от „Адванс строй“ ЕООД, гр. Смолян, е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик и съдържа: Оферта (по образец), списък на 

документи, съдържащи се в офертата (Приложение №1), списък на строителство, изпълнено 

през последните 5 години (по образец), референция от община Чепеларе, удостоверение за 

добро изпълнение от „Ви Джи Еф Инженеринг“ ЕООД, гр. София, удостоверение за добро 

изпълнение от „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, декларация за вписване в ЦПРС (по образец), 

удостоверение от Агенция по вписванията (заверено от участника копие), удостоверение от 

КСБ (заверено от участника копие), техническо предложение (по образец), приложения към 

техническо предложение (подробно описание на предложените дейности, линеен календарен 

график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията и автотранспорта), 

Количествено-стойностна сметка. При изпълнение на поръчката участникът няма да използва 

подизпълнители. 

Участникът не е представил: ценово предложение по образец, Ценови показатели - 

Приложение №1 и анализи на единичните цени на хартия или технически носител (CD). 
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3. Участник с пореден №4 от „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик и съдържа: Оферта (по образец), списък на 

документи, съдържащи се в офертата (Приложение №1), удостоверение от Агенция по 

вписванията (заверено от участника копие), списък на строителство, изпълнено през 

последните 5 години (по образец), посочен публичен регистър към КСБ, декларация за 

вписване в ЦПРС (по образец), техническо предложение (по образец), приложения към 

техническо предложение (подробно описание на предложените дейности, линеен календарен 

график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията), ценово предложение (по 

образец), Количествено-стойностна сметка, ценови показатели - приложение №1, анализи на 

единичните цени електронен носител с КСС и анализи. При изпълнение на поръчката 

участникът няма да използва подизпълнители. 

За участник с пореден №4 “БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев, комисията констатира, че няма 

липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

4. Участник с пореден №5 от ДЗЗД „НЕВРОКОП СТРОЙ – 2015“, гр. Гоце Делчев е 

подал оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик и съдържа: Оферта (по образец), 

списък на документи, съдържащи се в офертата (Приложение №1), Споразумение за създаване 

на дружество по ЗЗД от 05.03.2015г., списък на строителство, изпълнено през последните 5 

години (по образец) – 2 броя, удостоверение за добро изпълнение – 3 броя от ДЗЗД „Места – 

Грийн парк“, гр. Гоце Делчев, община Благоевград и „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, 

гр. Благоевград, декларация за вписване в ЦПРС (по образец) – 2 броя, удостоверение от КСБ 

(заверени от участника копия) – 5 броя, техническо предложение (по образец), приложения към 

техническо предложение (подробно описание на предложените дейности, схема на работната 

площадка, линеен календарен график, диаграма на работна сила, график на механизацията), 

ценово предложение (по образец), ценови показатели - приложение №1, Количествено-

стойностна сметка, анализи на единичните цени и електронен носител. При изпълнение на 

поръчката участникът няма да използва подизпълнители. 

За участник с пореден №5 ДЗЗД “Неврокоп строй – 2015” гр. Гоце Делчев, комисията 

констатира, че няма липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

5. Участник с пореден №6 от „Шербетов – М“ ООД, гр. Гоце Делчев е подал оферта 

в непрозрачен, запечатан и надписан плик и съдържа: Оферта (по образец), списък на 

документи, съдържащи се в офертата (Приложение №1), списък на строителство, изпълнено 

през последните 5 години (по образец), удостоверение за добро изпълнение от община Гоце 

Делчев – 2 бр., протокол – 2 бр., фактура – 2 бр. декларация за вписване в ЦПРС (по образец), 

техническо предложение (по образец), приложения към техническо предложение (подробно 

описание на предложените дейности, линеен календарен график, диаграма на работниците, 

диаграма на механизацията), ценово предложение (по образец), Количествено-стойностна 

сметка, приложение №1 към ценово предложение, анализи на единичните цени и електронен 

носител.При изпълнение на поръчката участникът няма да използва подизпълнители. 

За участник с пореден №6 “Шербетов - М” ООД гр. Гоце Делчев, комисията констатира, 

че няма липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

Констатациите на комисията за наличие на всички изискуеми документи и съответствие 

на участниците с изискванията на Възложителя, са отразени в Приложение №2, неразделна част 

от настоящия протокол. 

След извършената проверка на офертите за Обособена позиция 2: Подпорна стена за 

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

единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

І. На основание раздел ІV „Допълнителна информация”, „Съдържание на офертата” от 

„Указания към участниците“, утвърдени със заповед №223/20.02.2015 г. на кмета на общината, 
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отстранява от участие в процедурата за обособена позиция №2 участник с пореден №2 „Адванс 

строй“ ЕООД, гр. Смолян, защото същият не е представил всички документи, изискани от 

възложителя, а именно: ценово предложение, ценови показатели и анализи на единичните цени. 

II. Допуска до разглеждане и оценяване на техническо и ценово предложение: 

1. участник с пореден №1 „Елитстрой“ АД, гр. Благоевград; 

2. участник с преден №4 „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев;  

3. участник с пореден №5 ДЗЗД „Неврокоп строй - 2015“, гр. Гоце Делчев; 

4. участник с пореден №6„Шербетов – М“ ООД, гр. Гоце Делчев. 

ІІІ. Следващото заседание на комисията ще се проведе на 17.03.2015 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. Неразделна част от 

протокола са приложения №№1 и 2. 

 

Заседанието на комисията приключи в 17.15 часа. 

 

Председател: инж. Петър Мутафчиев  ________/п./___________________ 

Членове:  

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

2. Киприяна Гулева ________/п./___________________ 
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