
Открита процедура по ЗОП «Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев», финнасиран по 

програма ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” МЯРКА М02-01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП” 1 

       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л №2 
по чл. по чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки 

 

На 22.05.2015 г. в 10.00 часа в стая 103, на втория етаж в сградата на Община 

Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, се проведе заседание на комисията по 

провеждане на открита процедура по чл. 14, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Преустройство на дневен център за 

възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев, находящ се на ул. 

Драма № 51, гр.Гоце Делчев“, открита с решение № 362/17.04.2015 година на кмета на 

община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/С/5, 

номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0005, назначена със заповед 

№ 441 от 19.05.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Основният състав на комисията, определена от кмета със заповед № 441 от 

19.05.2015 година е: Председател: инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция 

„Устройство на територията“; Членове: 1. инж. Атанас Каракиев – гл. специалист 

„Благоустрояване“; 2. Киприяна Гулева – юрист, гл. специалист АПИО и резервни 

членове: 1. инж. Ани Мирчева – гл.спец. „секретар на Общински експертен съвет по 

устройство на територията”; 2. Илияна Георгиева – юрист, юрисконсулт в дирекция 

„Общинска собственост”. 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на документите и информацията в плик 1 за съответствие с 

критериите за подбор поставени от Възложителя. 

Комисията извърши проверка за установяване на липсващи документи и/или 

несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително 

фактическа грешка в представените оферти, и установи: 

 

1.За участник с пореден №1 „Шербетов - М“ ООД гр. Гоце Делчев, комисията 

установи следните липсващи документи и несъответствия: 

- В представените два броя декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Ангел 

Шербетов и Георги Милчев, в точки 1, 4, 7 и 9 от декларацията не са отбелязани 

обстоятелствата, които се отнасят за конкретния участник. 

1. За участник с пореден №2 „Сградостроител“ АД, гр. Гоце Делчев, 

комисията установи следните липсващи документи и несъответствия: 

- Представения в офертата Списък на документите, съдържащи се в офертата, не 

е подписан от участника. 

- В представената декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Катерина Димитрова 

Харизанова, в точки 1, 4, 7 и 9 от декларацията не са отбелязани обстоятелствата, които 

се отнасят за конкретния участник. 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от Закона за 

обществените поръчки, комисията единодушно прие: 
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РЕШЕНИЕ №1 

 

1. Участник с пореден №1 „Шербетов - М“ ООД гр. Гоце Делчев да 

представи: 

-  два броя декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Ангел Шербетов и Георги 

Милчев, в които в  точки 1, 4, 7 и 9 от декларацията са отбелязани обстоятелствата, 

които се отнасят за конкретния участник. 

 

2. Участник с пореден №2 „Сградостроител“ АД, гр. Гоце Делчев да 

представи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

- Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Катерина Димитрова Харизанова, в 

която в точки 1, 4, 7 и 9 от декларацията са отбелязани обстоятелствата, които се 

отнасят за конкретния участник. 

4. Участниците могат в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в обявлението да заменят представените документи или да представят нови, с които 

смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор. 

ІІ. Срокът за представяне на допълнително изискваните документи от 

участниците е 5 работни дни от получаване на протокола. 

1. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо и 

номерирани на всяка страница, на която има текст. Същите се представят в надписан и 

запечатан плик, в оригинал и/ или заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, с 

подпис и печат от участника, съгласно изискванията на Възложителя, в стая 201, втория 

етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.  

2. С оглед срока за представяне на документи от участника следващото заседание 

на комисията да се проведе на 02.06.2015 г. от 15,00 часа в стая 103, първи  етаж в 

сградата на община Гоце Делчев. 

 

 

Неразделна част от протокола е Приложение №1. 

 

Заседанието на комисията приключи в 15,00  часа. 

 

 

Председател:     инж. Петър Мутафчиев  

Членове: 1. инж. Атанас Каракиев         

2.  Киприяна Гулева  


