П Р О Т О К О Л №3
от заседание на комисията, назначена със Заповед № 122/ 04.04.2018 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 на обект: „Реконструкция и подмяна на част от
водопроводната мрежа в гр. Гурково, община Гурково”.
Днес, 08.05.2018 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 № 122/ 04.04.2018 г. на Кмета на Община
Гурково, в състав:
Председател: адв. Илияна Тодорова Гочева – юрист, магистър;
Членове:
1) инж. Марина Димитрова Хаджиева – външен експерт вписан в списъка на
АОП по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП с номер ВЕ-1425, магистър, строителен инженер;
2) Доника Димчева Куртева - старши специалист „Обществени поръчки и
инвестиционни дейности”, строителен техник;
3) инж. Мариета Панайотова Генева – главен инженер, магистър строителен
инженер;
4) Радка Стефанова Петкова - ст. счетоводител, магистър, икономист;
Поради отсъствието на Румяна Миндева Драганова - гл. експерт „Земеделие и
екология”, магистър- инженер, агроинженер, същата бе заместена в работата на
комисията от резервния член инж. Мариета Панайотова Генева.
Инж. Мариета Панайотова Генева 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 10:00 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 на обект: „Реконструкция и
подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково, община Гурково”.
На 30.04.2018 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.
На публичното заседание на комисията присъстваха упълномощени
представители на участниците:
- „Имсти” ЕООД- Георги Станев- упълномощен от Христо Христов в качеството
му на управител на „Имсти” ЕООД;
- „Българска хидростроителна компания“ ООД - Михо Цанев, в качеството си на
управител;
Комисията съобщи допуснатите и недопуснатите участници до отваряне на
ценовото предложение:
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Допуснат до отваряне на ценово предложение –
№ Участник

ДА
или
НЕ

1

2

3

Участник № 1 - НЕ,
„Красин“ ООД
Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. а
от ЗОП
Участник № 2 - НЕ,
„Българска
Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. а
хидростроителна
от ЗОП
компания“ ООД
Участник № 3 - НЕ,
„Имсти“ ЕООД
Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. а
от ЗОП
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Участник № 4 - НЕ,
„Одесосстрой“
Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. а
ООД
от ЗОП

5

Участник № 5 - НЕ,
„ДК Инфра“ ООД Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 1 от
ЗОП

6

Участник № 6 Обединение „РК ДА
Аква“ ДЗЗД

След което Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
допуснатите участници по реда на тяхното постъпване и оповести:
Участник № 6 - Обединение „РК Аква“ ДЗЗД:
Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал
съставена, съгласно Образец № 4. Предложената от участника ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 860 285,44 лв. (осемстотин и
шестдесет хиляди двеста осемдесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки)
без ДДС или 1 032 342,53 лв. (един милион тридесет и две хиляди триста
четиридесет и два лева и петдесет и три стотинки) с ДДС.
В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнена
Количествено стойностна сметка – Образец № 4.1 на хартиен носител с подпис и печат
на участника и Попълнена Количествено стойностна сметка – Образец № 4.1 на
електронен носител – диск, във формат EXCEL. ;
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Ценовото предложение на участника е подготвено и представено
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

в

С това приключи публичното заседание, след което комисията продължи своята
работа в закрито заседание.
 Направена беше проверка на представените КСС за допуснати
аритметични грешки при образуване на крайната предложена обща цена, като такива не
бяха установени. Предложените цени не надвишават определената прогнозна стойност
от Възложителя, обявена в Документацията и обявлението.
 Направена беше проверка за това дали са представените единични
анализни цени за всички включени за изпълнение в поръчката видове работи по КСС.
Също така беше направена проверка за съответствие дали единичните цени за вид
работа от представени анализи съответства на единичните цени за вида работа в КСС и
несъответствия не бяха открити.
 Проверка за наличието на хипотезата на чл. 72 ал. 1 от ЗОП не бе
направена, тъй като до този етап е допуснат само по един участник.
Въз основа на оценката на офертите по критерий „най-ниска цена“, Комисията
предлага следното класиране:
Първо място: Обединение „РК Аква“ ДЗЗД.
Комисията предлага на възложителя за Изпълнител да бъде избран класирания
на първо място участник: Обединение „РК Аква“ ДЗЗД, с адрес: гр. София, 1404,
бул. „България“ № 51, ет. 4, ап. 6, представлявано от Стефан Соколов –
Представляващ обединението, с участници в обединението „БГ ЛЕНД КО“ ООД,
ЕИК: 148 082 047, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, ул.
„Никола Вапцаров“ № 3, оф. 16, представлявано от Стефан Соколов – Управител
и „Копекс и Ко“ ЕООД, ЕИК: 175 219 757, със седалище и адрес на управление: гр.
София, 1680, ул. „Пирин“ № 91, ет. 3, оф. 4, представлявано от Чавдар Савов Управител.
С това комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на
офертите на 08.05.2018 г. в 11:00 ч.
Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1/ 04.04.2018 г. - 11.04.2018 г.
и Протокол № 2/25.04.2018 г. – 30.04.2018 г. представляват цялостният и окончателен
протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали
оферти за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка чрез публично
състезание по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР на обект:
„Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково,
община Гурково”, открита с Решение № 532/ 15.11.2017 г. на Кмета на Община
Гурково, публикувана под уникален номер № 00694-2017-0003 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 ЗОП.
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Приложения: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с
подадените оферти от участниците.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на
08.05.2018 г. в 11:00 часа, както следва:
Председател: адв. Илияна Гочева - /П/ информацията е заличена на основание
чл. 2 от ЗЗЛД.
Членове:
1. инж. Марина Хаджиева - /П/ информацията е заличена на основание чл. 2
от ЗЗЛД.
2. Доника Куртева - /П/ информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
3. инж. Мариета Генева - /П/ информацията е заличена на основание чл. 2
от ЗЗЛД.
4. Радка Петкова - /П/ информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1/ 04.04.2018 г. - 11.04.2018 г.
и Протокол № 2/25.04.2018 г. – 30.04.2018 г., представляват цялостният и окончателен
протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали
оферти за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка чрез публично
състезание по реда на ЗОП с предмет „Изпълнение на СМР на обект:
„Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково,
община Гурково”, открита с Решение № 532/ 15.11.2017 г. на Кмета на Община
Гурково, публикувана под уникален номер № 00694-2017-0003 в Регистъра на
обществените поръчки, заедно с цялата документация по обществената поръчка и
подадените от участниците оферти, и е приет и утвърден от Възложителя за издаване на
решение по чл. 181, ал. 5 от ЗОП.

Дата:08.05.2018 г. в 1500 часа
УТВЪРДИЛ: /П.П/ информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
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