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      ОБЩИНА ГУРКОВО 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ З-440/21.09.2018 г. 

 

гр. Гурково 

 

За класиране на участници и определяне на изпълнител 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“ 
-  № 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.”; 

 

На основание чл. 181, т.6 от ЗОП и отразените резултати в Протоколи № 1, №  2 

и № 3, на комисия, 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.”, 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. 

 

 О Б Я В Я В А М : 

 

Класираните участници въз основа на „икономически най-изгодна оферта“ по 

критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, по обособени позиции, 

както следва: 

I. „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа  

в Община Гурково, област Стара Загора по две обособени позиции”: 

- 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.”. 

 ПЪРВО И ЕДИНСТВЕНО МЯСТО: УЧАСТНИК ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРО  
СТРОЙ”, с подадена оферта с вх. № К-1953 от 07.08.2018 г., в 15:14 часа, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, 1505, кв. „Редута”, ул. Стоил Войвода” № 3, 

представлявано от Иван Йорданов Христов- представляващ обединението и 

съдружници в обединението: „Европайп груп” ЕООД, със седалище и адрес на 
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управление: гр. София, ж.к. „Левски” зона Г, бл. 7, вх. Д, ет.9, ап. 143, представлявано 

от Иван Йорданов Христов в качеството си на управител, вписано в Търговския 

регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 1202153961 и „Дикистрой” ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Миле Попйорданов” №4-6, ап.10, 

представлявано от Михаил Огнянов Михайлов в качеството си на управител, вписано в 

Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 111560974, с получена 

комплексна оценка КО = 100 т., получена, както следва: 

КО = П1 + П2 , където: 

П1- Ниво на изпълнение като измерител на качеството  

П2- Предлагана цена  

 

Или Брой точки по показател „Ниво на изпълнение като измерител на качеството” 

= 50 точки 

Брой точки по показател „Предлагана цена“ = 50 точки. 

КО=50+50=100 точки. 

 

II. „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа  

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

- 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.”. 

 

 ПЪРВО И ЕДИНСТВЕНО МЯСТО: УЧАСТНИК ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРО  
СТРОЙ”, с подадена оферта с вх. № К-1953 от 07.08.2018 г., в 15:14 часа, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, 1505, кв. „Редута”, ул. Стоил Войвода” № 3, 

представлявано от Иван Йорданов Христов- представляващ обединението и 

съдружници в обединението: „Европайп груп” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ж.к. „Левски” зона Г, бл. 7, вх. Д, ет.9, ап. 143, представлявано 

от Иван Йорданов Христов в качеството си на управител, вписано в Търговския 

регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 1202153961 и „Дикистрой” ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Миле Попйорданов” №4-6, ап.10, 

представлявано от Михаил Огнянов Михайлов в качеството си на управител, вписано в 

Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 111560974, с получена 

комплексна оценка КО = 100 т., получена, както следва: 

КО = П1 + П2 , където: 

П1- Ниво на изпълнение като измерител на качеството  

П2- Предлагана цена  

 

Или Брой точки по показател „Ниво на изпълнение като измерител на качеството” 

= 50 точки 

Брой точки по показател „Предлагана цена“ = 50 точки. 

КО=50+50=100 точки 

 

Въз основа на горното класиране 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

I. УЧАСТНИКЪТ ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРО СТРОЙ”, с подадена оферта с вх. №  

К-1953 от 07.08.2018 г., в 15:14 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

1505, кв. „Редута”, ул. Стоил Войвода” № 3, представлявано от Иван Йорданов 

Христов- представляващ обединението и съдружници в обединението: „Европайп 

груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Левски” зона Г, бл. 

7, вх. Д, ет.9, ап. 143, представлявано от Иван Йорданов Христов в качеството си на 
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управител, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 

1202153961 и „Дикистрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Миле Попйорданов” №4-6, ап.10, представлявано от Михаил Огнянов Михайлов в 

качеството си на управител, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 

вписвания с ЕИК 111560974, с получена комплексна оценка КО = 100 т., класиран на 

ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: Изпълнение 

на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Гурково, 

област Стара Загора по две обособени позиции”. 
- 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.”. 

 

Мотиви за определяне на изпълнител:  

По отношение на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРО СТРОЙ” не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, 

подадената от него оферта е получила най-високата оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

II. УЧАСТНИКЪТ ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРО СТРОЙ”, с подадена оферта с вх. №  

К-1953 от 07.08.2018 г., в 15:14 часа, със седалище и адрес на управление: гр.София, 

1505, кв. „Редута”, ул. Стоил Войвода” № 3, представлявано от Иван Йорданов 

Христов- представляващ обединението и съдружници в обединението: „Европайп 

груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Левски” зона Г, бл. 

7, вх. Д, ет.9, ап. 143, представлявано от Иван Йорданов Христов в качеството си на 

управител, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 

1202153961 и „Дикистрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Миле Попйорданов” №4-6, ап.10, представлявано от Михаил Огнянов Михайлов в 

качеството си на управител, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 

вписвания с ЕИК 111560974, с получена комплексна оценка КО = 100 т., класиран на 

ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: Изпълнение 

на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Гурково, 

област Стара Загора по две обособени позиции”. 

- 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.”. 

 

Мотиви за определяне на изпълнител:  

По отношение на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРО СТРОЙ” не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, 

подадената от него оферта е получила най-високата оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

О Т С Т Р А Н Я В А М: 

 

1. УЧАСТНИК– „ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЪНТ“, с подадена оферта с вх. № К- 

1956/07.08.2018 г. в 16:29 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Гурково, ул. 

„Прохода” № 37, представляван от Иван Бахчеванов- упълномощено лице. 

 

 Правно основание: на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП във вр. с чл. 47, ал.2 

от ППЗОП, тъй като е представил оферта, не отговаря  на нормативните условия за 

представянето й  и в този смисъл не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 
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Мотиви за отстраняване на участника: В момента на отваряне (срязване) на 

плика представител на участник ДЗЗД "Ахрида Билдинг"- Бончо Бонев, установи липса 

на обозначение на опаковката  на конкретната/е позиция/и, за която/които офертата се 

отнася. Основателната констатация доведе до спиране на действията на комисията по 

отваряне и оповестяване съдържанието на офертата. Участникът не е спазил 

императивната разпоредба на чл.47, ал.2, т.3 от ППЗОП, която регламентира, че 

задължителният реквизит – наименование на поръчката, следва да включва и 

обособените позиции, за които се подава офертата.  

 С оглед изложеното, подадената оферта от Участник „Инвест Девелопмънт“ 

не отговаря  на нормативните условия за представянето й  и в този смисъл не отговаря 

на предварително обявените условия на поръчката. 

  

2. УЧАСТНИК „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС” АД, с  

подадена оферта с вх. № К-1948/07.08.2018 г., в 10:40 часа, със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 92, представляван от Диана 

Мандажиева - изпълнителен директор. 

 

Правно основание: на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП във вр. с чл. 47, ал. 9 

от ППЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря  на нормативните условия 

за представяне й  и в този смисъл не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: Към момента на разглеждане на 

съдържанието на офертата на участника, комисията установи, че е налице само един 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, без обозначение на 

конкретната обособена позиция, за която това ценово предложение се отнася. 

След като обсъди констатирания факт, комисията единодушно е взела 

единственото законосъобразно решение – да не допусне участника до следващия етап 

на процедурата и по двете обособени позиции, като го предложи за отстраняване. 

Изискването за обозначаване на конкретната обособена позиция на плика с ценово 

предложение е императивно въведено с разпоредбата на чл.47, ал.9 от ППЗОП, както и 

е изрично посочено от Възложителя в Указанията за подготовка на офертите в 

настоящата процедура. 

Неспазването на повелителната норма на ППЗОП не позволява на комисията да 

узнае за коя обособена позиция се отнася ценовото предложение в плика и отварянето 

на този необозначен плик би довело до грубо нарушение на процедурните правила, 

съгласно ЗОП И ППЗОП. 

 С оглед изложеното, подадената оферта от Участник „Пътно строителна 

компания ЕС БИ ЕС” АД  и за двете обособени позиции не отговаря  на 

нормативните условия за представянето й  и в този смисъл не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

3. УЧАСТНИК- ДЗЗД „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, с подадена  

оферта с вх. № К-1951/07.08.2018 г., в 14:19 часа, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, ул. „Никола Образописов” № 12, представляван от Боян Делчев- 

представляващ обединението и съдружници в обединението „Трейс Груп Холд” АД със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Образописов” № 12, 

представлявано  от Боян Делчев- изпълнителен директор и „Инфраструктурно 

строителство”АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Симеоновско 

шосе” № 85-З, вх. Б, ет. 4, офис 7, представлявано от Антон Софронов- изпълнителен 

директор и Пейо Пеев- председател на Съвета на директорите. 
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 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.”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

 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.”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

4. УЧАСТНИК - „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД, представил оферта с вх. № К-  

1954/07.08.2018г., в 15:35 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. 

„Дунав” № 76, представляван от Кристина Иванчева - Кондурова – упълномощено 

лице.  

 

 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.”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

 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.”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
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Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

5. УЧАСТНИК - „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, представил оферта с вх. № К- 

1955/07.08.2018г., в 15:43 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 

зона „Голеш”, представляван от Стойно Балтов- управител. 

 

 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.”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

 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.”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

6. УЧАСТНИК – „ЕЛМИ“ ООД, представил оферта с вх. № К- 

1957/07.08.2018г., в 16:04 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 

ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 136, представляван от Антон Тончев- управител. 

 

 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.”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 
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документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

 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.”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

7. УЧАСТНИК - ДЗЗД“АХРИДА БИЛДИНГ“, представил оферта с вх. № К- 

1958/07.08.2018г., в 16:24 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „21-

ви Век” № 17, ет.4, ап.6, представляван от Бончо Бонев- представляващ обединението и 

съдружници в обединението „Растер Юг” ООД, със седалище и адрес на управление: 

гр. Благоевград, ул. „Тодор Каблешков” № 4, представлявано от Антон Муртов- 

управител и „Парсек Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„21-ви Век” № 17, ет.4, ап.6, представлявано от Бончо Бонев. 

 

 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.”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

 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.”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 
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Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование:  Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша №18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg  

Срок за подаване на жалби: В 10 дневен срок  от получаване на решението за 

определяне на изпълнител, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

 

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящото решение да се изпрати до 

всички участници в деня на публикуване в профила на купувача. 

 

  

ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ /П.П./ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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