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П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 3 

 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № З-367/08.08.2018 г. на 

Кмета на Община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за 

участие в обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: 

„Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 

Община Гурково, област Стара Загора по две обособени позиции“ 
-  № 1: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 

в гр. Гурково, община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 г.”; 

-  № 2: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 

в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 

г.”; 

 

I.  Днес, 11.09.2018 г. (вторник), на основание Раздел VIII - Действия на 

комисията при разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен 

носител от ППЗОП,  Комисията, назначена със Заповед № З-367/08.08.2018 г.. на 

Кмета на Община Гурково, в състав: 

 

Председател: адв. И.Г. - юрист; 

 

Членове: 

1) Д.К. – старши специалист „Обществени поръчки и инвестиционни дейности”; 

2) инж. М.Г.- гл. инженер, строителен инженер; 

3) С.С.- ст. специалист „Капитално строителство”; 

4) Р.П.- старши счетоводител, икономист; 

 

Поради отсъствието на В.Т. – юрист, външен експерт „Обществени поръчки”, 

същият бе заместен в работата на комисията от резервния член Д.К. – старши 

специалист „Обществени поръчки и инвестиционни дейности”. 

Д.К. се запозна със съдържанието на протокола с предадените оферти, както и с 

протоколите от предходни заседания на комисията, след което подписа декларация по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията се събра в 11:00 часа в сградата на Община Гурково, заседателна зала, 

за да отвори публично и оповести ценовите предложения на допуснатите до този 

етап участници в процедурата „Изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в Община Гурково, област Стара Загора по две 

обособени позиции“. 

 На 05.09.2018 г., на Профила на купувача е публикувано съобщение за датата, 

мястото и часа на отварянето на ценовите предложения на участниците. 

 Председателя на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с 

правилата за работа на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения. 
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 На публичното заседание на комисията присъстваха упълномощени 

представители на участниците: 

- „Пътища Пловдив” АД – С.Б.-  упълномощена от М.П. в качеството  

изпълнителен директор на „Пътища Пловдив” АД; 

- ДЗЗД „Железопътна инфраструктура” – И.И.- упълномощен от Б.Д. в качеството  

си на представляващ ДЗЗД „Железопътна инфраструктура”; 

  -  ДЗЗД „Ахрида Билдинг” – Г.Д. – упълномощен от Б.Б. в качеството си на 

представляващ ДЗЗД „Ахрида Билдинг”; 

 

 Комисията съобщи допуснатите и недопуснатите участници до отваряне на 

ценовото предложение и резултатите от оценяването на офертите на техническо 

предложение по показател „Ниво на изпълнение”, както следва:  

 

№ Участник 

Допуснат до отваряне на 

ценово предложение за 

Обособена позиция № 1 

ДА 

или 

НЕ 

Допуснат до отваряне на 

ценово предложение за 

Обособена позиция № 2 

ДА 

или 

НЕ 

1 

„Пътно строителна компания 
ЕС БИ ЕС“ АД 

Не 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

Не 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

2 

ДЗЗД “Железопътна 
инфраструктура“ 

НЕ 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

НЕ 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

3 

Обединение „Евро строй“ 

 

ДА 

50 точки по показател 

П1- Ниво на изпълнение 

 

ДА 

50 точки по показател П1- 

Ниво на изпълнение 

4 

„Пътища Пловдив“ АД 

НЕ 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

НЕ 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

5 

„ПСК Виастрой“ ЕООД 

НЕ 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

НЕ 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

6 
„Елми“ ООД 

НЕ 

Предложен за отстраняване 

НЕ 

Предложен за отстраняване 
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на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

7 

ДЗЗД “Ахрида Билдинг“ 

НЕ 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

НЕ 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

8 

„Инвест Девелопмънт“ 

НЕ 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

НЕ 

Предложен за отстраняване 

на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП 

 

След което Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на тяхното постъпване за и оповести: 

Участник № 3 - Обединение „Евро строй“: 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Изпълнение на СМР за реконструкция и  

рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, община Гурково, област Стара 

Загора по ПРСР 2014-2020 г.” 

 

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал 

съставена, съгласно Образец № 4-1 Предложената от участника Общата цена за 

изпълнение на предмета на обществената поръчка  по обособена позиция №1, е в  

размер на:  1 022 256,04 (един милион двадесет и две хиляди двеста петдесет и шест 

лева и четири стотинки) без включено ДДС, или 1 226 707,25 (един милион двеста 

двадесет и шест хиляди седемстотин и седем лева и двадесет и пет стотинки) с 

включено ДДС, от която: 

- За Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Гурково, община 

Гурково - улици: в размер на 874 995,66 (осемстотин седемдесет и четири хиляди 

деветстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки) с включено 

ДДС или 729 163,05 (седемстотин двадесет и девет хиляди сто шестдесет и три 

лева и пет стотинки) без включено ДДС. 

- За Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Гурково, община 

Гурково - тротоари: в размер на 351 711,59 (триста петдесет и една хиляди 

седемстотин и единадесет лева и петдесет и девет стотинки) с включено ДДС 

или 293 092,99 (двеста деветдесет и три хиляди деветдесет и два лева и 

деветдесет и девет стотинки) без включено ДДС.  

В това число: 

 Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности в размер на 

1 022 256,04 (един милион двадесет и две хиляди двеста петдесет и шест лева и четири 
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стотинки) без ДДС или 1 226 707, 25 (един милион двеста двадесет и шест хиляди 

седемстотин и седем лева и двадесет и пет стотинки) с ДДС. 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Изпълнение на СМР за реконструкция и  

рехабилитация на улична мрежа в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково, 

област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 г.” 

 

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал 

съставена, съгласно Образец № 4-2 Предложената от участника Общата цена за 

изпълнение на предмета на обществената поръчка  по обособена позиция №2, е в  

размер на:  771 643,72 (седемстотин седемдесет и една хиляди шестстотин 

четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки) без включено ДДС, или 

925 972,46  (деветстотин двадесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и два лева и 

четиридесет и шест стотинки) с включено ДДС, от която: 

 

- За Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Паничерево, община 

Гурково - улици: в размер на 176 298,20 (сто седемдесет и шест хиляди двеста 

деветдесет и осем лева и двадесет стотинки) с включено  ДДС или 146 915,17 (сто 

четиридесет и шест хиляди деветстотин и петнадесет лева и седемнадесет 

стотинки) без включено ДДС. 

 

- За Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Паничерево, община 

Гурково - тротоари: в размер на 76 210,57 (седемдесет и шест хиляди двеста и 

девет лева и петдесет и седем стотинки)  с включено  ДДС или 63 508,81 

(шестдесет и три хиляди петстотин и осем лева и осемдесет и една стотинки) 

без включено  ДДС. 

- За Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Конаре, община 

Гурково - улици: в размер на 673 463,69 (шестстотин седемдесет и три хиляди 

четиристотин шестдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки) с включено 

ДДС или 561 219,74 (петстотин шестдесет и една хиляди двеста и деветнадесет 

лева и седемдесет и четири стотинки)  без включено ДДС.  

В това число: 

 Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности в размер на 

771 643,72 (седемстотин седемдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и три лева 

и седемдесет и две стотинки) без ДДС или 925 972,46  (деветстотин двадесет и пет 

хиляди деветстотин седемдесет и два лева и четиридесет и шест стотинки) с ДДС. 

 

С това комисията приключи своята работа, поради неотложни ангажименти на 

членовете на комисията и взе решение за продължи работа на закрито заседание на 

14.09.2018 г. от 10:00 часа, което ще състои в административната сграда на община 

Гурково, гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 2, етаж 2, стая 6, за да 

продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за 

участие в обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: 

„Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 

Община Гурково, област Стара Загора по две обособени позиции“ 
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-  № 1: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 

в гр. Гурково, община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 г.”; 

-  № 2: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 

в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 

г.”; 

 

 II. Комисията продължи своята работа на закрито заседание на 14.09.2018 г. от 

10:00 часа. 

  

 Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на 

участника Обединение „Евро строй“ за обособена позиция №1, с изискванията на 

Възложителя. 

 

 Комисията установи, че: 

 В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнена 

Количествено стойностна сметка – Образец № 5-1 на хартиен носител с подпис и 

печат на участника, Попълнена Количествено стойностна сметка – Образец № 5-1 на 

електронен носител – диск, във формат EXCEL и Анализи на единичните цени.  

 Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

 Въз основа на горните констатации, Комисията реши: 

 Ценовото предложение на участника за обособена позиция №1 отговаря на 

изискванията на Възложителя и се допуска до следващия етап на оценка в 

процедурата. 

 

  Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на 

участника Обединение „Евро строй“ за обособена позиция №2, с изискванията на 

Възложителя. 

 

 Комисията установи, че: 

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнена 

Количествено стойностна сметка – Образец № 5-2 на хартиен носител с подпис и 

печат на участника, Попълнена Количествено стойностна сметка – Образец № 5-2 на 

електронен носител – диск, във формат EXCEL и Анализи на единичните цени.  

Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Въз основа на горните констатации, Комисията реши: 

Ценовото предложение на участника за обособена позиция №2 отговаря на 

изискванията на Възложителя и се допуска до следващия етап на оценка в 

процедурата. 

 

III. Проверка на ценовите предложения на допуснатия участник за 

наличие на основанията по чл.72, ал.1 от ЗОП – неприложимо, тъй като 

допуснатата оферта е само една. 

 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показател П2 – 

Предлагана цена. 
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1. Съгласно одобрената методика оценките по показател П2 – 

„Предлагана цена“ се формира съгласно следната формула: 

 П2 = (Цmin / Цi) х 50 

 Където Цi е предложената обща цена за изпълнение  на поръчката  в лева без 

ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

 Където Цmin е най-ниската предложена обща цена  за изпълнение на поръчката 

в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до 

оценяване. 

 Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово 

изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

 На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока 

комплексна оценка  по формулата:  

 КО = П1 + П2   

 Резултатите от оценката по този показател на допуснатите до този етап на 

оценка оферти са: 

 За обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в Община Гурково, област Стара Загора по две 

обособени позиции“. 

 УЧАСТНИК Обединение „Евро строй“ съответно: 

 За обособена позиция №1: 

П2 = (Цmin / Цi) х 50 = (1 022 256,04/1 022 256,04) х 50 = 50 точки 

 За обособена позиция №2: 

П2 = (Цmin / Цi) х 50 = (771 643,72/771 643,72) х 50 = 50 точки 

 При заместване с оценките на участника по отделните показатели в посочената 

формула, се изчисляват следните комплексни оценки: 

 За обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в Община Гурково, област Стара Загора по две 

обособени позиции“ за обособена позиция №1: 

 УЧАСТНИК Обединение „Евро строй“ съответно: 

 Ниво на изпълнение като измерител на качеството П1 = 50 точки 

 Предлагана цена П2 = 50 точки 
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 КО = П1 + П2 = 50 + 50 = 100 точки 

 За обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в Община Гурково, област Стара Загора по две 

обособени позиции“ за обособена позиция №2: 

 УЧАСТНИК Обединение „Евро строй“ съответно: 

 Ниво на изпълнение като измерител на качеството П1 = 50 точки 

 Предлагана цена П2 = 50 точки 

 КО = П1 + П2 = 50 + 50 = 100 точки 

 IV. Въз основа на гореизложеното, Комисията пристъпи към класиране: 

 На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира участниците по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 

условия. Комисията извърши класиране въз основа на критерий за възлагане 

„Оптимално съотношение качество – цена“, за обществена поръчка, с предмет: 

„Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община 

Гурково, област Стара Загора по две обособени позиции“ за обособена позиция №1: 

 Първо и единствено място: Обединение „Евро строй“. 

 На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира участниците по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 

условия. Комисията извърши класиране въз основа на критерий за възлагане 

„Оптимално съотношение качество – цена“, за обществена поръчка, с предмет: 

„Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община 

Гурково, област Стара Загора по две обособени позиции“ за обособена позиция №2: 

 Първо и единствено място: Обединение „Евро строй“. 

 

 Комисията предлага на Кмета на Община Гурково да сключи договор за  

възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с 

предмет: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа в Община Гурково, област Стара Загора по две обособени позиции“ за 

обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Гурково, община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 

г.”, с класирания на първо място участник  Обединение „Евро строй“. 

 

  Комисията предлага на Кмета на Община Гурково да сключи договор за  

възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с 

предмет: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа в Община Гурково, област Стара Загора по две обособени позиции“ за 

обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на 
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улична мрежа в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково, област Стара Загора по 

ПРСР 2014-2020 г.” с класирания на първо място участник  Обединение „Евро строй“. 

 

Работата на комисията приключи на 14.09.2018 г. в 12:00 часа. 

 

Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1 от 08.08.2018 г. – 20.08.2018 

г. и Протокол № 2 от 30.08.2018 г.- 05.09.2018 г. представляват цялостният и 

окончателен протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

участниците, подали оферти за участие в процедура възлагане на обществената поръчка 

чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за 

реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Гурково, област 

Стара Загора по две обособени позиции“, открита с Решение № З-320 от 06.07.2018 г. 

на Кмета на община Гурково, публикувана под уникален номер № 00694-2018-0005 в 

Регистъра на обществените поръчки, и се предава на възложителя за утвърждаване по 

реда на чл. 106 от ЗОП. 

 

Протоколът е съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). 

 

Приложения: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с 

подадените оферти от участниците. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: адв. И.Г. /---п---/ 

 

Членове: 

1) Д.К.  /---п---/ 

 

2) инж. М.Г./---п---/ 

 

3) С.С. /---п---/ 

 

4) Р.П. /---п---/ 

 

Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1 от 08.08.2018 г. – 20.08.2018 

г. и Протокол № 2 от 30.08.2018 г.- 05.09.2018 г. представляват цялостният и 

окончателен протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

участниците, подали оферти за участие в процедура възлагане на обществената поръчка 

чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за 

реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Гурково, област 
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Стара Загора по две обособени позиции“, открита с Решение № З-320 от 06.07.2018 г. 

на Кмета на община Гурково, публикувана под уникален номер № 00694-2018-0005, в 

Регистъра на обществените поръчки заедно с цялата документация по обществената 

поръчка и подадените от участниците оферти, е приет и утвърден от Възложителя, за 

издаване на решение по чл. 181, ал. 6 от ЗОП. 

 

 

Дата:17.09.2018 г. 

 

УТВЪРДИЛ: /П.П./ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИВАН ИВАНОВ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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