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                                                     ПРОТОКОЛ № 8 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № З-80/06.03.2019 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: „Ремонт и рехабилитация на 

улична мрежа в община Гурково, по две обособени позиции” 

-  № 1: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, общ. Гурково"; 

 № 2: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Паничерево, общ. Гурково”; 

 

Днес, 16.05.2019 г. (сряда), 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-80/06.03.2019 г. на Kмета на Община Гурково, в 

състав: 

Председател:  

инж. Р.Д. - Директор на Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и 

инвестиции”  

Членове:  

1) адв. И.Г. – юрист на община Гурково; 

2) М.Б.- юрист, външен експерт „Обществени поръчки”; 

3) инж. М.Г.- гл. инженер на община Гурково;  

4) С.С. - гл. специалист „Капитално строителство”; 

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. На 10.05.2019 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. 

На публичното заседание на комисията присъства упълномощен представител на 

участника: „Трейс Пътно Строителство” АД. 

 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”. 

 Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 

по реда на тяхното постъпване за и оповести предлаганите цени: 

Участник № 1 - „Руминекс” ЕООД:  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1  

Предложената от участника Общата цена за изпълнение на предмета на обществената 

поръчка по обособена позиция №1, е в размер на: 573 171,81 (петстотин седемдесет и три 

хиляди сто седемдесет и един лева и осемдесет и една стотинки) без включено ДДС, или 

687 806,17 (шестстотин осемдесет и седем хиляди осемстотин и шест лева и седемнадесет 
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стотинки) с включено ДДС. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  

Предложената от участника Общата цена за изпълнение на предмета на обществената 

поръчка по обособена позиция №2, е в размер на: 222 510,77 (двеста двадесет и две хиляди 

петстотин и десет лева и седемдесет и седем стотинки) без включено ДДС, или 267 012,92 

(двеста шестдесет и седем хиляди и дванадесет лева и деветдесет и две стотинки) с включено 

ДДС. 

Участник №  4- „Трейс Пътно Строителство” АД:  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1  

Предложената от участника Общата цена за изпълнение на предмета на обществената 

поръчка по обособена позиция №1, е в размер на: 550 905,96 лв. (петстотин и петдесет хиляди 

деветстотин и пет лева и деветдесет и шест стотинки) без включено ДДС, или 661 087,15 лв. 

(шестстотин шестдесет и една хиляди осемдесет и седем лева и петнадесет стотинки) с 

включено ДДС. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  

Предложената от участника Общата цена за изпълнение на предмета на обществената 

поръчка по обособена позиция №2, е в размер на: 214 260,61 лв. (двеста и четиринадесет 

хиляди двеста и шестдесет лева и шестдесет и една стотинки) без включено ДДС, или 

257 112,73 (двеста петдесет и седем хиляди стои дванадесет лева и седемдесет и три стотинки) 

с включено ДДС. 

 

С това комисията приключи своята работа и взе решение за продължи работа на закрито 

заседание на 29.05.2019 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.  

 

II. Комисията продължи своята работа на закрито заседание на 29.05.2019 г. от 10:00 часа. 

 

Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на участника „Руминекс” 

ЕООД за обособена позиция №1, с изискванията на Възложителя. 

Комисията констатира, че 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 „Руминекс” 

ЕООД за обособена позиция №2, с изискванията на Възложителя. 

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника за обособена позиция №2 

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 „Трейс 

Пътно Строителство” АД за обособена позиция №1, с изискванията на Възложителя. 

Комисията констатира, че 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 „Трейс 

Пътно Строителство” АД за обособена позиция №2, с изискванията на Възложителя. 

Комисията констатира, че 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 допуснатите оферти са само две. 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показател П2 – Предлагана цена. 
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Резултатите от оценката по този показател на допуснатите до този етап на оценка оферти 

са: 

По обособена позиция № 1: 

 

1.Участникът Руминекс” ЕООД получава по показател Предлагана цена (П2) – 48,06 т. 

2. Участникът „Трейс Пътно Строителство” АД получава по показател Предлагана цена 

(П2) – 50 т. 

 

По обособена позиция № 2: 

 

1.Участникът Руминекс” ЕООД получава по показател Предлагана цена (П2) – 48,15 т. 

2. Участникът „Трейс Пътно Строителство” АД получава по показател Предлагана цена 

(П2) – 50 т. 

 

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка (КО) на участниците 

съгласно методиката за оценка на офертите. 

 

По обособена позиция № 1: 

 

1.Участникът Руминекс” ЕООД получава КО – 91,06 т. 

2. Участникът „Трейс Пътно Строителство” АД получава КО – 100 т. 

 

По обособена позиция № 2: 

 

1.Участникът Руминекс” ЕООД получава КО – 91,15 т. 

2. Участникът „Трейс Пътно Строителство” АД получава КО – 100 т. 

 

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 обособена позиция №1:  

 

На първо място класира участника „Трейс Пътно Строителство” АД с КО – 100 т. 

На второ място класира участника „Руминекс” ЕООД с КО – 91,06 т. 

 

 

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 обособена позиция №2: 

 

На първо място класира участника „Трейс Пътно Строителство” АД с КО – 100 т. 

На второ място класира участника „Руминекс” ЕООД с КО – 91,15 т. 

 

Комисията предлага на Кмета на Община Гурково да сключи договор за възлагане на 

обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт и 

рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, по две обособени позиции” за обособена 

позиция № 1: Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, общ. Гурково" с 

класирания на първо място участник Обединение „Трейс Пътно Строителство” АД. 

 Комисията предлага на Кмета на Община Гурково да сключи договор за възлагане на 

обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт и 
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рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, по две обособени позиции” за обособена 

позиция № 2: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Паничерево, общ. Гурково" с 

класирания на първо място участник „Трейс Пътно Строителство” АД. 

 

 Работата на комисията приключи на 29.05.2019 г. в 15:00 часа. Настоящият Протокол № 

8, заедно с Протокол № 1 от 06.03.2019 г. и 15.03.2019 г., Протокол № 2 от 28.03.2019 г., 

Протокол № 3 от 29.03.2019г., Протокол № 4 от 10.04.2019г., Протокол № 5 от 19.04.2019г., 

Протокол № 6 от 24.04.2019г., Протокол № 7 от 08.05.2019г. 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: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община 

Гурково, по две обособени позиции”, открита с Решение № З-29 от 01.02.2019 г. на Кмета на 

община Гурково, публикувана под уникален номер № 00694-2019-0001 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 в състав:  

Председател: инж. Р.Д. ------------/п/--------------- 

Членове: 

1. адв. И.Г. ---------/п/------------- 

2. М.Б. ---------/п/-------------  

3. инж. М.Г. -------/п/-------------  

4. С.С. ------------/п/---------------- 

 

 

 

Приемам протоколите от работата на комисията, заедно с цялата документация по 

процедурата на 29.05. 2019 г. 

 На основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП на 30.05.2019 г. утвърждавам протоколите от 

работата на комисията. 

 

 

 

ИВАН ИВАНОВ .............../П.П./................... 

Кмет на Община Гурково                                     

 


