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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ВЛАДИМИР МОСКОВ………………. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

Дата: ………………………………2018 г. 

     

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  №1 

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане 

 на Закона за обществените поръчки 

 

На 20.06.2018 г. в 11:00 ч. В Сградата на Общинска администрация гр. Гоце 

Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 – зала 1, партерен етаж, се проведе заседание на 

комисия, назначена със Заповед №473/20.06.2018 г. на кмета на община Гоце Делчев, 

за разглеждане и оценка на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка в 

състав: 

Председател: Киприяна Гулева – главен специалист АПИО 

Членове: 1. Стоян Марков – главен специалист УТ; 

    2. Иван Стефанов – главен специалист “Благоустрояване” 

  

 

 На основание чл. 97 от ППЗОП, във връзка с чл. 192 от ЗОП, комисията се събра 

да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет : 

„Извършване на ремонтни работи за осигуряване на достъпна среда и ремонт на 

помещения за медицински центрове в Община Гоце Делчев по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Ремонта на помещение в Консултативно-диагностичен блок на 

МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев – РЗП: площ на помещението 24,50м2, площ 

на тоалетната 14,65 м2; 

Обособена позиция 2: Ремонт на помещение в сградата на „Здравна служба“ с. 

Брезница – РЗП: площ на помещенията: 69,50м2; 

Обособена позиция 3: Ремонт на помещение в сградата на „Медицински център“ с. 

Лъжница – РЗП: площ на помещенията: 100,40м2. 

С обява с № 95-00-7/30.05.2018 г. на кмета на община Гоце Делчев за възлагане на 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е определен срок за 

получаване на оферти за участие до 17:00 часа на 15.06.2018 г., който възложителят е 

удължил с три дни. В така определения срок за подаване на оферти, в деловодството 

на община Гоце Делчев са постъпили седем оферти, описани в регистър по чл. 48 от 

ППЗОП от 19.06.2018 г. както следва: 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 



1. Оферта с вх. № ЗОП-7/14.06.2018 г. от БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. 

Гоце Делчев, ул. “Иван Скендеров” 2, e-mail: baumax1@abv.bg; За обособена позиция 

1; 

2. Оферта с вх. № ЗОП-8/14.06.2018 г. от БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. 

Гоце Делчев, ул. “Иван Скендеров” 2, e-mail: baumax1@abv.bg; За обособена позиция 

2; 

3. Оферта с вх. № ЗОП-9/14.06.2018 г. от БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. 

Гоце Делчев, ул. “Иван Скендеров” 2, e-mail: baumax1@abv.bg; За обособена позиция 

3; 

4. Оферта с вх. № ЗОП-10/15.06.2018 г. от ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София, 

п.к.1700, ул. “21-ви век” 17, ет.4, ап. 6, тел. 0878829277, e-mail: office@parsec-

group.bg; За обособена позиция 1; 

5. Оферта с вх. № ЗОП-11/15.06.2018 г. от ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София, 

п.к.1700, ул. “21-ви век” 17, ет.4, ап. 6, тел. 0878829277, e-mail: office@parsec-

group.bg; За обособена позиция 2; 

6. Оферта с вх. № ЗОП-12/15.06.2018 г. от ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София, 

п.к.1700, ул. “21-ви век” 17, ет.4, ап. 6, тел. 0878829277, e-mail: office@parsec-

group.bg; За обособена позиция 3; 

7. Оферта с вх. № ЗОП-13/19.06.2018 г. от МИК БИЛД РУСЕ ЕООД, гр. Русе, ул. 

“Слави Шкаров” 4. тел. 0878777304; e-mail: marinov.ki@abv.bg; За обособени позиции 

1, 2 и 3; 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Председателят на комисията получи представените оферти, за което бе съставен 

протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

След запознаване със списъка на участниците, подали оферти, всички членове на 

Комисията подписаха декларация по чл.103, ал. 2 от ЗОП.  

На заседанието на Комисията присъстваха представители на участниците 

БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Гоце Делчев и  ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. 

София. 

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното 

постъпване и обявяване на ценовите предложения на участниците. 

1. Оферта с вх. № ЗОП-7/14.06.2018 г. от БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, 

гр. Гоце Делчев за Обособена позиция 1: 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена 

цялост. В нея участникът е представил документи за подбор и отделна запечатана 

опаковка с предлагана цена. При проверка на документите за административно 

съответствие се установи, че всички документи посочени в описа са приложени към 

офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника 7 

448, 87 /седем хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет и седем 

стотинки/ без ДДС. Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 51 

/петдесет и един/ календарни дни. 
2. Оферта с вх. № ЗОП-8/14.06.2018 г. от БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, 

гр. Гоце Делчев за Обособена позиция 2:  

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена 

цялост. В него участникът е представил папка с документи за подбор и отделна 

запечатана опаковка с предлагана цена. При проверка на документите за 

административно съответствие се установи, че всички документи посочени в описа са 

приложени към офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение 
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на участника  30 526, 27 /тридесет хиляди петстотин двадесет и шест лева и 

двадесет и седем стотинки/ без ДДС. Участникът е посочил срок за изпълнение на 

поръчката от 56 /петдесет и шест/ календарни дни. 

3. Оферта с вх. № ЗОП-9/14.06.2018 г. от БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, 

гр. Гоце Делчев за Обособена позиция 3: 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена 

цялост. В него участникът е представил папка с документи за подбор и отделна 

запечатана опаковка с предлагана цена. При проверка на документите за 

административно съответствие се установи, че всички документи посочени в описа са 

приложени към офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение 

на участника  7 036, 51 /седем хиляди тридесет и шест лева и петдесет и една 

стотинки/ без ДДС. Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 55 / 

петдесет и пет/ календарни дни. 

4. Оферта с вх. № ЗОП-10/15.06.2018 г. от ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София за 

Обособена позиция 1:  

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена 

цялост. В него участникът е представил документи за подбор и отделна запечатана 

опаковка с предлагана цена. При проверка на документите за административно 

съответствие се установи, че всички документи посочени в описа са приложени към 

офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника  

7 803, 79 /седем хиляди осемстотин и три лева и седемдесет и девет стотинки/ без 

ДДС. Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 32 /тридесет и два/ 

календарни дни. 

5. Оферта с вх. № ЗОП-11/15.06.2018 г. от ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София за 

Обособена позиция 2: 
Офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена 

цялост. В него участникът е представил документи за подбор и отделна запечатана 

опаковка с предлагана цена. При проверка на документите за административно 

съответствие се установи, че всички документи посочени в описа са приложени към 

офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника  

32 936, 60 /тридесет и две хиляди деветстотин тридесет и шест лева и шестдесет 

стотинки/ без ДДС. Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 41 

/четиридесет и един/ календарни дни. 

6. Оферта с вх. № ЗОП-12/15.06.2018 г. от ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София за 

Обособена позиция 3: 
Офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена 

цялост. В него участникът е представил документи за подбор и отделна запечатана 

опаковка с предлагана цена. При проверка на документите за административно 

съответствие се установи, че всички документи посочени в описа са приложени към 

офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника  

7 566, 27 /седем хиляди петстотин шестдесет и шест лева и двадесет и седем 

стотинки/ без ДДС. Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 34 

/тридесет и четири/ календарни дни 
7. Оферта с вх. № ЗОП-13/19.06.2018 г. от МИК БИЛД РУСЕ ЕООД, гр. Русе за 

Обособени позиции 1, 2 и 3: 
Участникът е представил една оферта и за трите обособени позиции. Офертата 

е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. В нея 

участникът е представил документи за подбор за трите обособени позиции и отделна 

запечатана опаковка с предлагани ценови параметри. При проверка на документите за 

административно съответствие се установи, че всички документи посочени в описа са 



приложени към офертата. 

В запечатаната непрозрачна опаковка е поставено едно ценово предложение с 

обща цена 46 288,86 лева без ДДС за всички обособени позиции. Не са приложени 

отделни ценови предложения за всяка от обособените позиции, съобразно 

изискванията на Възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти. Участникът 

е приложил и едно Приложение №2 към Предлаганата цена-Показатели за 

ценообразуване, което също противоречи на изискванията на Възложителя. 

Председателят на комисията обяви цените, посочени от участника в 

Приложения 7А, поради липса на отделни ценови предложения. 

- 8 048,25 /осем хиляди четиридесет и осем лева и двадесет и пет 

стотинки/ без ДДС за обособена позиция 1; 

- 30 140,38 /тридесет хиляди сто и четиридесет лева и тридесет и 

осем стотинки/ без ДДС за обособена позиция 2; 

- 8 100,23 /осем хиляди и сто лева и двадесет и три стотинки/ без 

ДДС за обособена позиция 3. 

 Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката и за трите обособени 

позиции от 30 /тридесет/ календарни дни. 

С това приключи публичната част от работата на комисията. 

Комисията продължи своята работа при закрити врата на 21.06.2018 г. от 13.00 

часа. 

За Оферта с вх. № ЗОП-13/19.06.2018 г. от МИК БИЛД РУСЕ ЕООД, гр. Русе 

комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в 

обявата за събиране на оферти, а именно, че Участниците подават самостоятелни 

оферти за всяка обособена позиция, за която участват.  

В обява 95-00-7/30.05.2018 г. за възлагане на обществена поръчка възложителят 

е поставил изискване към участниците да представят самостоятелни оферти за всяка 

обособена позиция, за която участват, като в същата обява  подробно са изброени и 

документите, които следва да приложат участниците към всяка оферта. 

В непрозрачната опаковка, участникът е подал само една оферта за обособени 

позиции 1, 2 и 3, както и всички изискуеми документи от Възложителя са посочени, 

че се отнасят и за трите обособени позиции. Техническото и ценовото предложение 

също са подадени и за трите обособени позиции, без да е направено никакво 

разграничение за всяка от тях. Ценовото предложение- Образец №17, което е 

приложил участника е за сумата от 46 288,86 лева без ДДС. Тази сума не отговаря на 

нито една от прогнозните стойности за всяка от обособените позиции, а именно: 

Обособена позиция 1- 8 428 лева без ДДС; Обособена позиция 2- 35 425 лева без 

ДДС; Обособена позиция 3- 8 125 лева без ДДС; 

 

След направените констатации на основание чл.107, т.2, б. “а” от ЗОП, 

комисията ОТСТРАНЯВА от участие в обявата за събиране на оферти МИК БИЛД 

РУСЕ ЕООД, гр. Русе, защото участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

Комисията продължи своята работа с преглед на документите на допуснатите 

до по-нататъшно разглеждане оферти. 

Комисията направи подробен преглед на изискваните документи в обявата и 

документацията за участие, като разгледа и провери документите на участниците за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното: 

1. БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Гоце Делчев за Обособена позиция 

1: 



След обстоен преглед на представените документи в офертата се установи, че 

участникът отговаря на посочените в обявата на възложителя условия за участие и 

критериите за подбор, както и на предвидените минимални изисквания за 

упражняване на професионална дейност и икономическо и финансово състояние. 

Ценовото предложение е съобразено с осигурения от възложителя финансов ресурс от 

8 428,00 / осем хиляди четиристотин двадесет и осем лева/ без ДДС. 

2. БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Гоце Делчев за Обособена позиция 

2:  
След обстоен преглед на представените документи в офертата се установи, че 

участникът отговаря на посочените в обявата на възложителя условия за участие и 

критериите за подбор, както и на предвидените минимални изисквания за 

упражняване на професионална дейност и икономическо и финансово състояние. 

Ценовото предложение е съобразено с осигурения от възложителя финансов ресурс от 

35 425,00 /тридесет и пет хиляди четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС. 

3. БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Гоце Делчев за Обособена позиция 

3: 
След обстоен преглед на представените документи в офертата се установи, че 

участникът отговаря на посочените в обявата на възложителя условия за участие и 

критериите за подбор, както и на предвидените минимални изисквания за 

упражняване на професионална дейност и икономическо и финансово състояние. 

Ценовото предложение е съобразено с осигурения от възложителя финансов ресурс от 

8 125,00 /осем хиляди сто двадесет и пет лева/ без ДДС. 

4. ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София за Обособена позиция 1:  

След обстоен преглед на представените документи в офертата се установи, че 

участникът отговаря на посочените в обявата на възложителя условия за участие и 

критериите за подбор, както и на предвидените минимални изисквания за 

упражняване на професионална дейност и икономическо и финансово състояние. 

Ценовото предложение е съобразено с осигурения от възложителя финансов ресурс от 

8 428,00 / осем хиляди четиристотин двадесет и осем лева/ без ДДС. 

5. ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София за Обособена позиция 2: 

След обстоен преглед на представените документи в офертата се установи, че 

участникът отговаря на посочените в обявата на възложителя условия за участие и 

критериите за подбор, както и на предвидените минимални изисквания за 

упражняване на професионална дейност и икономическо и финансово състояние. 

Ценовото предложение е съобразено с осигурения от възложителя финансов ресурс от 

35 425,00 /тридесет и пет хиляди четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС. 

6. ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София за Обособена позиция 3: 

След обстоен преглед на представените документи в офертата се установи, че 

участникът отговаря на посочените в обявата на възложителя условия за участие и 

критериите за подбор, както и на предвидените минимални изисквания за 

упражняване на професионална дейност и икономическо и финансово състояние. 

Ценовото предложение е съобразено с осигурения от възложителя финансов ресурс от 

8 125,00 /осем хиляди сто двадесет и пет лева/ без ДДС. 

 Предвид гореизложеното, комисията допуска до разглеждане на техническите 

предложения участниците:  

1. БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Гоце Делчев за Обособени позиции 1, 2 и 3: 

2. ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София за Обособени позиции 1, 2 и 3: 

 

 1. БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Гоце Делчев за Обособена позиция 1: 



 В техническото си предложение участникът е описал методология за изпълнение 

и всички предвидени дейности. Направил е организация на строителството. Посочил е 

видовете СМР и технология за изпълнението им. Представени са линеен график, 

съобразен с посочения срок за изпълнение на поръчката от 51 календарни дни и 

диаграма на работната ръка. Комисията установи, че техническото предложение на 

участника съответства с изискванията на техническата спецификация на възложителя. 

 2. БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Гоце Делчев за Обособена позиция 2: 

 В техническото си предложение участникът е описал методология за изпълнение 

и всички предвидени дейности. Направил е организация на строителството. Посочил е 

видовете СМР и технология за изпълнението им. Представени са линеен график, 

съобразен с посочения срок за изпълнение на поръчката от 56 календарни дни и 

диаграмна на работната ръка. Комисията установи, че техническото предложение на 

участника съответства с изискванията на техническата спецификация на възложителя. 

 3. БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Гоце Делчев за Обособена позиция 3: 

 В техническото си предложение участникът е описал методология за 

изпълнение, както и всички предвидени дейности. Направил е организация на 

строителството. Посочил е видовете СМР и технология за изпълнението им. 

Представени са линеен график, съобразен с посочения срок за изпълнение на поръчката 

от 55 календарни дни и диаграма на работната ръка. Комисията установи, че 

техническото предложение на участника съответства с изискванията на техническата 

спецификация на възложителя. 

4. ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София за Обособена позиция 1: 

В техническото си предложение участникът е описал организация на работата, 

организацията на човешките ресурси, като е предложил организационна схема и 

персонал. Направил е организационна структура на обекта. Описани са етапите и 

технологията на изпълнението им. Представени са линеен график, съобразен с 

посочения срок за изпълнение на поръчката от 32 календарни дни и диаграма на 

работната ръка. Комисията установи, че техническото предложение на участника 

съответства с изискванията на техническата спецификация на възложителя. 

5. ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София за Обособена позиция 2: 

В техническото си предложение участникът е описал организация на работата, 

организацията на човешките ресурси, като е предложил организационна схема и 

персонал. Направил е организационна структура на обекта. Описани са етапите и 

технологията на изпълнението им. Представени са линеен график, съобразен с 

посочения срок за изпълнение на поръчката от 41 календарни дни и диаграма на 

работната ръка. Комисията установи, че техническото предложение на участника 

съответства с изискванията на техническата спецификация на възложителя. 

6. ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София за Обособена позиция 3: 

В техническото си предложение участникът е описал организация на работата, 

организацията на човешките ресурси, като е предложил организационна схема и 

персонал. Направил е организационна структура на обекта. Описани са етапите и 

технологията на изпълнението им. Представени са линеен график, съобразен с 

посочения срок за изпълнение на поръчката от 34 календарни дни и диаграма на 

работната ръка. Комисията установи, че техническото предложение на участника 

съответства с изискванията на техническата спецификация на възложителя. 

 

Предвид гореизложеното, комисията допуска до оценяване на ценовите предложения 

следните участници: 

1. БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Гоце Делчев за Обособени позиции 1, 2 и 3: 

2. ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София за Обособени позиции 1, 2 и 3: 



 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти, в съответствие с 

предварително избрания критерии за възлагане, а именно  „най-ниска цена“.  

Класирането на  офертите се извършва в зависимост от предложената от 

участниците цена за изпълнение. 

Комисията класира офертите, както следва: 

 

Обособена  позиция 1: 

 

Участник/оферта Предлагана цена 

1. БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. 

Гоце Делчев – Оферта с вх. № ЗОП-

7/14.06.2018 г. 

7 448, 87 лв. без  

ДДС 

2. ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София -  

Оферта с вх. № ЗОП-10/15.06.2018 г. 
7 803, 79 лв. без 

ДДС 

 

  

Обособена позиция 2: 

 

Участник/оферта Предлагана цена 

1. БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. 

Гоце Делчев – Оферта с вх. № ЗОП-

8/14.06.2018 г. 

30 526, 27 лв. без  

ДДС 

2. ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София -  

Оферта с вх. № ЗОП-11/15.06.2018 г. 
32 936, 60 лв. без 

ДДС 

 

 

Обособена позиция 3: 

 

Участник/оферта Предлагана цена 

1. БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. 

Гоце Делчев – Оферта с вх. № ЗОП-

9/14.06.2018 г. 

7 036, 51 лв. без  

ДДС 

2. ПАРСЕК ГРУП ЕООД, гр. София -  

Оферта с вх. № ЗОП-12/15.06.2018 г. 
7 566, 27 лв. без 

ДДС 

 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение на 

поръчката с класирания на първо място участник за обособени позиции 1, 2 и 3 

БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Гоце Делчев. 

 



На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП протоколът да се предаде на възложителя 

за утвърждаване. Утвърденият протокол да се публикува в профила на купувача на 

интернет страницата и да се изпрати на участниците.  

Особени мнения от членовете на комисията не бяха изразени. Комисията 

приключи работа в 16.30ч. Настоящият протокол бе съставен и подписан на 

29.06.2018г. 

 

Председател: 

  1.Киприяна Гулева /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)    

 

 Членове: 

 

  1. Стоян Марков /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)    

   

  2.  Иван Стефанов /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)    

 

 


