П Р О Т О К О Л №3

от заседание на комисията, назначена със Заповед № З-573/03.12.2018 г. на
Кмета на Община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за
участие в обществената поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на
селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две
обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”
- № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре,
община Гурково”;
- № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево,
общ. Гурково- първи етап”.
I. Днес, 22.03.2019 г. (петък), 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-573/03.12.2018 г. на Кмета на Община
Гурково, в състав:
Председател: адв. И.Г. – юрист на община Гурково;
Членове:
1) инж. Р.Д.- Директор Дирекция „Общински дейности, устройство на територията
и инвестиции”;
2) инж. М.Г.- Гл. инженер на община Гурково;
3) С.С.- гл. специалист „Капитално строителство”;
4) Р.П.- ст. счетоводител;
Поради отсъствието на редовен член на комисията инж. Д.К. – външен експерт,
номер ВЕ-110 от списъка по чл. 229, ал.1, т.17 от ЗОП, строителен инженер, същият бе
заместен в работата на комисията от резервния член инж. Р.Д. - Директор на Дирекция
„Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”.
Поради отсъствието на редовен член на комисията Д.К. - старши специалист
„Обществени поръчки и инвестиционни дейности”, същият бе заместен в работата на
комисията от резервния член инж. М.Г. - Гл. инженер на община Гурково”.
Инж. Р.Д. и инж. М.Г. се запознаха със съдържанието на 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 подобряване на
водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община
Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”.
На 19.03.2019 г., на Профила на купувача е публикувано съобщение за датата,
мястото и часа на отварянето на ценовите предложения на участниците.
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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 не присъстваха представители на
участниците, видно от регистър на участниците, присъстващи на отварянето на
ценовите оферти, неразделна част от настоящия протокол.
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

Допуснат до отваряне на
ценово предложение за
Обособена позиция № 2

ДА

ДА

или

или

НЕ

НЕ
Не

1 „ВВМ Гурково 2018” ДЗЗД

2
„ВиК- Строй Гурково 2018”
ДЗЗД
3
„Булстрой Груп” ЕООД

-

ДА
30 точки по показател

ДА
30 точки по показател

„НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ,
КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА
КАЧЕСТВОТО” - П1

„НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ,
КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА
КАЧЕСТВОТО” - П1

Не

Не

Предложен за отстраняване
на основание чл. 107, т. 2, б.
„а“ от ЗОП

Предложен за отстраняване
на основание чл. 107, т. 2, б.
„а“ от ЗОП
ДА
30 точки по показател

-

4
„ПСГ” АД

ДА
30 точки по показател

5
„ПСГ- Адис” ДЗЗД
6
„ДК- Инфра” ООД

Предложен за отстраняване
на основание чл. 107, т. 2, б.
„а“ от ЗОП

„НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ,
КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА
КАЧЕСТВОТО” - П1

„НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ,
КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА
КАЧЕСТВОТО” - П1

-

ДА

ДА

50 точки по показател

50 точки по показател

„НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ,
КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА
КАЧЕСТВОТО” - П1

„НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ,
КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА
КАЧЕСТВОТО” - П1
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След което Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
допуснатите участници по реда на тяхното постъпване за и оповести:
I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПОДОБРЯВАНЕ НА
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА
ГУРКОВО”.


УЧАСТНИК № 2- „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД

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: 2 547 376.79 (два милиона петстотин четиридесет и седем хиляди триста
седемдесет и шест лева и седемдесет и девет стотинка) без включено ДДС, или
3 056 852.15 (три милиона петдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и два лева
и петнадесет стотинки) с включено ДДС, от която:
от която:
1. За подобект: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно
водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ” в размер на
2 443 832,36 (два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин
тридесет и два лева и тридесет и шест стотинки) с ДДС или 2 036 526,97 (два
милиона тридесет и шест хиляди петстотин двадесет и шест лева и деветдесет и
седем стотинки) без ДДС;
в това число:
1.1. за реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане на
водоснабдяване на с. Конаре в размер на 1 151 668,58 (един милион сто петдесет и една
хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки) с ДДС или
959 723,82 (деветстотин шетдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и три лева и
осемдесет и две стотинки) без ДДС;
1.2. за изграждане на ПСПВ , с. Конаре в размер на 348 674,80 (триста
четиридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки)
с ДДС или 290 562,33 (двеста и деветдесет хиляди петстотин шестдесет и два лева и
тридесет и три стотинки) лева без ДДС;
1.3. за доставка на машини и съоръжения на ПСПВ, с. Конаре в размер на
943 488,98 (деветстотин четиридесет и три хиляди четиристотин осемдесет и осем лева
и деветдесет и осем стотинки) с ДДС или 786 240,82 (седемстотин осемдесет и шест
хиляди двеста и четиридесет лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС;
Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейностите по т. 1.1. и т.
1.2./,свързани с прякото изпълнение на СМР: 59 537,43 (петдесет и девет хиляди
петстотин тридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС, или 71 444,92
(седемдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и деветдесет и две
стотинки) с ДДС.
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2. За подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре,
общ. Гурково - втори етап” в размер на 613 019.78 (шестстотин и тридесет хиляди
и деветнадесет лева и седемдесет и осем стотинки стотинки) с ДДС или 510 849.65
(петстотин и десет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и пет
стотинки) без ДДС.
в това число:
2.1.
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ.
Гурково- втори етап - Ф90 в размер на 483 189,92 (четиристотин осемдесет и три
хиляди сто осемдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки) с ДДС или 402 531,27
(четиристотин и две хиляди петстотин тридесет и един лева и двадесет и седем
стотинки) без ДДС.
2.2.
За изграждане на система за контрол в с. Конаре в размер на
129 829,86 (сто двадесет и девет хиляди осемстотин двадесет и девет лева и осемдесет и
шест стотинки) с ДДС или 108 191,55 (сто и осем хиляди сто деветдесет и един лева и
петдесет и пет стотинки) без ДДС.
Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейността по т. 2.1./,
свързани с прякото изпълнение на СМР: 19 174,20 (деветнадесет хиляди сто седемдесет
и четири лева и двадесет стотинки) лв. без ДДС, или 23 009,04 (двадесет и три хиляди и
девет лева и четири стотинки) с ДДС.
в това число:
Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности: 2 468 665,16 (два
милиона четиристотин шестдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и
шестнадесет стотинки) без ДДС, или 2 962 398,19 (два милиона деветстотин шестдесет
и две хиляди триста деветдесет и осем лева и деветнадесет стотинки) ДДС.
 УЧАСТНИК № 5 - „ПСГ- АДИС” ДЗЗД:
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: 2 484 478,01 (два милиона четиристотин осемдесет и четири хиляди
четиристотин седемдесет и осем лева и една стотинка) без включено ДДС, или
2 981 373,61 (два милиона деветстотин осемдесет и една хиляди триста седемдесет
и три лева и шестдесет и една стотинки) с включено ДДС, от която:
от която:
3. За подобект: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно
водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ” в размер на
2 351 365,80 (два милиона триста петдесет и една хиляди триста шестдесет и пет
лева и осемдесет стотинки) с ДДС или 1 959 471,50. (един милион деветстотин
петдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и един лева и петдесет стотинки)
без ДДС;
4
гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3, тел.: 04331/22-60
e-mail: gurkovo_obs@abv.bg, http://obshtina-gurkovo.com/

в това число:
3.1. за реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане на
водоснабдяване на с. Конаре в размер на 964 130,94 (деветстотин шестдесет и четири
хиляди сто и тридесет лева и деветдесет и четири стотинки) с ДДС или 803 442,43
(осемстотин и три хиляди четиристотин четиридесет и два лева и четиридесет и три
стотинки) без ДДС;
3.2. за изграждане на ПСПВ , с. Конаре в размер на 378 624,37 (триста
седемдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и четири лева и тридесет и седем
стотинки) с ДДС или 315 520,31 (триста и петнадесет хиляди петстотин и двадесет лева
и тридесет и една стотинки) лева без ДДС;
3.3. за доставка на машини и съоръжения на ПСПВ, с. Конаре в размер на
941 472,74 (деветстотин четиридесет и една хиляди четиристотин седемдесет и два
лева и седемдесет и четири стотинки) с ДДС или 784 560,62 (седемстотин осемдесет и
четири хиляди петстотин и шестдесет лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС;
Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейностите по т. 1.1. и т.
1.2./,свързани с прякото изпълнение на СМР: 55 948,14 (петдесет и пет хиляди
деветстотин четиридесет и осем лева и четиринадесет стотинки) без ДДС, или 67 137,76
(шестдесет и седем хиляди сто тридесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки) с
ДДС.
4. За подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре,
общ. Гурково - втори етап” в размер на 630 007,81 (шестстотин и тридесет хиляди
и три лева и осемдесет и една стотинки) с ДДС или 525 006,51 (петстотин двадесет
и пет хиляди и шест лева и петдесет и една стотинки) без ДДС.
в това число:
4.1.
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ.
Гурково- втори етап - Ф90 в размер на 473 206,64 (четиристотин седемдесет и три
хиляди двеста и шест лева и шестдесет и четири стотинки) с ДДС или 394 338,87
(триста деветдесет и четири хиляди триста тридесет и осем лева и осемдесет и седем
стотинки) без ДДС.
4.2.
За изграждане на система за контрол в с. Конаре в размер на
133 140,84 (сто тридесет и три хиляди сто и четиридесет лева и осемдесет и четири
стотинки) с ДДС или 110 950,70 (сто и десет хиляди деветстотин и петдесет лева и
седемдесет стотинки) без ДДС.
Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейността по т. 2.1./,
свързани с прякото изпълнение на СМР: 19 716,94 (деветнадесет хиляди седемстотин и
шестнадесет лева и деветдесет и четири стотинки) лв. без ДДС, или 23 660,33 (двадесет
и три хиляди шестстотин и шестдесет лева и тридесет и три стотинки) с ДДС.
в това число:
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Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности: 2 408 812,93
(два милиона четиристотин и осем хиляди осемстотин и дванадесет лева и деветдесет и
три стотинки) без ДДС, или 2 890 575,51 (два милиона осемстотин и деветдесет хиляди
петстотин седемдесет и пет лева и петдесет и една стотинки) ДДС.
 УЧАСТНИК № 6 „ДК- ИНФРА” ООД
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: 2 678 104.48 (два милиона шестстотин седемдесет и осем хиляди сто и
четири лева и четиридесет и осем стотинка) без включено ДДС, или 3 213 725.38
(три милиона двеста и тринадесет хиляди седемстотин двадесет и пет лева и
тридесет и осем стотинки) с включено ДДС, от която:
от която:
1. За подобект: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно
водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ” в размер на
2 569 112,66 (два милиона петстотин шестдесет и девет хиляди сто и дванадесет
лева и шестдесет и шест стотинки) с ДДС или 2 140 927,22 (два милиона сто и
четиридесет хиляди деветстотин двадесет и седем лева и двадесет и две стотинки)
без ДДС;
в това число:
1.1. за реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане на
водоснабдяване на с. Конаре в размер на 1 210 537,72 (един милион двеста и десет
хиляди шетстотин тридесет и седем лева и седемдесет и две стотинки) с ДДС или
1 008 781,43 (един милион осем хиляди седемстотин осемдесет и един лева и
четиридесет и три стотинки) без ДДС;
1.2. за изграждане на ПСПВ , с. Конаре в размер на 391 365,56 триста десетдесет
и една хиляди триста шестдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки) с ДДС или
326 137,97 (триста двадесет и шест хиляди сто тридесет и седем лева и деветдесет и
седем стотинки) лева без ДДС;
1.3. за доставка на машини и съоръжения на ПСПВ, с. Конаре в размер на
967 209,38 (деветстотин шестдесет и седем хиляди двеста и девет лева и тридесет и
осем стотинки) с ДДС или 806 007,82 (осемстотин и шест хиляди и седем лева и
осемдесет и две стотинки) без ДДС;
Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейностите по т. 1.1. и т.
1.2./,свързани с прякото изпълнение на СМР: 63 567,59 (шестдесет и три хиляди
петстотин шестдесет и седем лева и петдесет и девет стотинки) без ДДС, или 76 281,11
(седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и един лева и единадесет стотинки) с ДДС.
2. За подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре,
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общ. Гурково - втори етап” в размер на 644 612,71 (шестстотин четиридесет и
четири хиляди шестстотин и дванадесет лева и седемдесет и една стотинки) с ДДС
или 537 177,26 (петстотин тридесет и седем хиляди сто седемдесет и седем лева и
двадесет и шест стотинки) без ДДС.
в това число:
2.1.
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ.
Гурково- втори етап - Ф90 в размер на 508 794,04 (петстотин и осем хиляди
седемстотин деветдесет и четири лева и четири стотинки) с ДДС или 423 995,03
(четиристотин двадесет и ти хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и три стотинки)
без ДДС.
2.2.
За изграждане на система за контрол в с. Конаре в размер на
135 818,68 (сто тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет лева и шестдесет и
осем стотинки) с ДДС или 113 182,23 (сто и тринадесет хиляди сто осемдесет и два
лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.
Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейността по т. 2.1./,
свързани с прякото изпълнение на СМР: 20 190,24 (деветнадесет хиляди сто и
деветдесет лева и двадесет и четири стотинки) лв. без ДДС, или 24 228,29 (двадесет и
четири хиляди двеста двадесет и осем лева и двадесет и девет стотинки) с ДДС.
в това число:
Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности: 2 594 346,65
(два петстотин деветдесет и четири хиляди триста четиридесет и шест лева и шестдесет
и пет стотинки) без ДДС, или 3 113 215,98 (три милиона сто и тринадесет хиляди
двеста и петнадесет лева и деветдесет и осем стотинки) ДДС.
II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ПАНИЧЕРЕВО, ОБЩ. ГУРКОВО- ПЪРВИ
ЕТАП”.
 УЧАСТНИК № 2- „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД
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: 2 192 755,27 (два милиона сто деветдесет и две хиляди седемстотин
петдесет и пет лева и двадесет и седем стотинка) без включено ДДС, или
2 631 306,33 (два милиона шестстотин тридесет и една хиляди триста и шест лева и
тридесет и три стотинки) с включено ДДС, от която:
от която:
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ.
Гурково- първи етап – Ф110 в размер на: 456 688,04 (четиристотин петдесет и шест
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хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и четири стотинки) без ДДС, или 548 025,65
(петстотин четиридесет и осем хиляди двадесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки)
с ДДС.
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ.
Гурково- първи етап – Ф160 в размер на: 81 064,74 (осемдесет и една хиляди шестдесет
и четири лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС, или 97 277,69 (деветдесет и
седем хиляди двеста седемдесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки) с ДДС.
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ.
Гурково- първи етап – Ф90 в размер на: 1 655 002,49 (един милион шестстотин петдесет
и пет хиляди два лева и четиридесет и девет стотинки) без ДДС, или 1 986 002,99 (един
милион деветстотин осемдесет и шест хиляди два лева и деветдесет и девет стотинки)
с ДДС.
в това число:
Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности: 2 088 338,35 (два
милиона осемдесет и осем хиляди триста тридесет и осем лева и тридесет и пет
стотинки) без ДДС, или 2 506 006,02 (два милиона петстотин и шест хиляди шест лева
и две стотинки) с ДДС.
Размер на непредвидени разходи,свързани с прякото изпълнение на СМР:
104 416,92 (сто и четири хиляди четиристотин и шестнадесет лева и деветдесет и две
стотинки) без ДДС, или 125 300,30 (сто двадесет и пет хиляди триста лева и тридесет
стотинки) с ДДС.


УЧАСТНИК № 4: „ПСГ” АД

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: 2 177 936,41 (два милиона сто седемдесет и седем хиляди деветстотин
тридесет и шест лева и четиридесет и една стотинка) без включено ДДС, или
2 613 523,69 два милиона шестстотин и тринадесет хиляди шетстотин двадесет и
три лева и шестдесет и девет стотинки) с включено ДДС, от която:
от която:
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ.
Гурково- първи етап – Ф110 в размер на: 465 458,15 (четиристотин шестдесет и пет
хиляди четиристотин петдесет и осем лева и петнадесет стотинки) без ДДС, или
558 549,78 (петстотин петдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и девет лева и
седемдесет и осем стотинки) с ДДС.
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ.
Гурково- първи етап – Ф160 в размер на: 81 440,52 (осемдесет и една хиляди
четиристотин и четиридесет лева и петдесет и две стотинки) без ДДС, или 97 728,62
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(деветдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и осем лева и шестдесет и две
стотинки) с ДДС.
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ.
Гурково- първи етап – Ф90 в размер на: 1 631 037,73 (един милион шестстотин тридесет
и една хиляди тридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС, или
1 957 245,28 (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди двеста четиридесет и
пет лева и двадесет и осем стотинки) с ДДС.
в това число:
Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности:
2 074 225,15 (два милиона седемдесет и четири хиляди двеста двадесет и шет
лева и петнадесет стотинки) без ДДС, или 2 489 070,18 (два милиона четиристотин
осемдесет и девет хиляди седемдесет лева и осемнадесет стотинки) с ДДС.
Размер на непредвидени разходи,свързани с прякото изпълнение на СМР:
103 711,26 (сто и три хиляди седемстотин и единадесет лева и двадесет и шест
стотинки) без ДДС, или 124 453,51 (сто двадесет и четири хиляди четиристотин
петдесет и три лева и петдесет и една стотинки) с ДДС.
 УЧАСТНИК № 6 „ДК- ИНФРА” ООД
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: 2 223 232,63 (два милиона двеста двадесет и три хиляди двеста тридесет
и два лева и шестдесет и три стотинка) без включено ДДС, или 2 667 879,16 (два
милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и девет лева
и шестнадесет стотинки) с включено ДДС, от която:
от която:
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ.
Гурково- първи етап – Ф110 в размер на: 465 195,89 (четиристотин шестдесет и пет
хиляди сто деветдесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки) без ДДС, или
558 235,07 (петстотин петдесет и осем хиляди двеста тридесет и пет лева и седем
стотинки) с ДДС.
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ.
Гурково- първи етап – Ф160 в размер на: 83 115,73 (осемдесет и три хиляди сто и
петнадесет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС, или 99 738,88 (деветдесет и
девет хиляди седемстотин тридесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) с ДДС.
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ.
Гурково- първи етап – Ф90 в размер на: 1 674 921,01 (един милион шестстотин
седемдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и един лева и една стотинка) без
ДДС, или 2 009 905,21 (два милиона девет хиляди деветстотин и пет лева и двадесет и
една стотинки) с ДДС.
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в това число:
Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности:
2 117 364,41 (два милиона сто и седемнадесет хиляди триста шестдесет и четири лева и
четиридесет и една стотинки) без ДДС, или 2 540 837,29 (два милиона петстотин и
четиридесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и двадесет и девет стотинки) с
ДДС.
Размер на непредвидени разходи,свързани с прякото изпълнение на СМР:
105 868,22 (сто и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и двадесет и две
стотинки) без ДДС, или 127 041,86 (сто двадесет и седем хиляди четиридесет и един
лева и осемдесет 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
28.03.2019 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, за да
продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за
участие в обществената поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на
селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две
обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”
- № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре,
община Гурково”;
- № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево,
общ. Гурково- първи етап”.
II. Комисията продължи своята работа на закрито заседание на 28.03.2019 г. от
10:00 часа.
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1„ПОДОБРЯВАНЕ НА
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА
ГУРКОВО”.
1.1. Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на
участника „ВиК- Строй Гурково 2018” ДЗЗД за обособена позиция № 1, с
изискванията на Възложителя.
Комисията установи, че:
В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено
Ценово предложение – Образец № 4-1 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.
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1.2. Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на
участника „ПСГ- Адис” ДЗЗД за обособена позиция №1, с изискванията на
Възложителя.
Комисията установи, че:
В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено
Ценово предложение – Образец № 4-1 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.
При извършената проверка беше открито несъответствие между предлаганите
цени с включено ДДС описани в Ценовото предложение и предлаганите цени с
включено ДДС описани в Количествено стойностните сметки.
В представеното Ценово предложение – Образец № 4-1 участникът е посочил
цена за изпълнение на подобект: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо
речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ” в
размер на 2 351 365,80 (два милиона триста петдесет и една хиляди триста
шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки) с ДДС или 1 959 471,50. (един милион
деветстотин петдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и един лева и
петдесет стотинки) без ДДС, в това число:
1.1.
за реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане на
водоснабдяване на с. Конаре в размер на 964 130,94 (деветстотин шестдесет и четири
хиляди сто и тридесет лева и деветдесет и четири стотинки) с ДДС, а съгласно
представената КСС- 1 012 237,46 (един милион дванадесет хиляди двеста тридесет и
седем лева и четиридесет и шест стотинки) с ДДС.
1.2.
за изграждане на ПСПВ, с. Конаре в размер на 378 624,37 (триста седемдесет и
осем хиляди шестстотин двадесет и четири лева и тридесет и седем стотинки) с ДДС, а
съгласно представената КСС 397 555,60 (триста деветдесет и седем хиляди петстотин
петдесет и пет лева и шестдесет стотинки) с ДДС.
Следователно, след като бъдат сумирани декларираните стойностите на 1,1, 1,2 и
1,3 в Ценовото предложение, както с ДДС и без ДДС, отново се появява числово
несъответствие на стойностите, а именно при предложената от участника обща цена за
подобекта е в размер на 2 351 365,80 (два милиона триста петдесет и една хиляди
триста шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки) с ДДС, а сумарно от така
направените крайни стойности в включено ДДС за подобектите се получава
2 284 228,05 (два милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста двадесет и осем
лева и пет стотинки).
Същата цифлова разлика е открита и в посочената цена за изпълнение на
подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ.
Гурково - втори етап” в размер на 630 007,81 (шестстотин и тридесет хиляди и три
лева и осемдесет и една стотинки) с ДДС или 525 006,51 (петстотин двадесет и пет
хиляди и шест лева и петдесет и една стотинки) без ДДС, в това число:
1.1.
За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ.
Гурково- втори етап - Ф90 в размер на 473 206,64 (четиристотин седемдесет и три
хиляди двеста и шест лева и шестдесет и четири стотинки) с ДДС, а съгласно
представената КСС 496 866,97 (четиристотин деветдесет и шест хиляди
осемстотин шестдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки) с ДДС.
Комисията установи следното цифрово и съответно сумарно несъответствие
между декларирано в Ценовото предложени и представеното КСС. Съгласно
направеното ценово предложение общата стойност за изпълнение на подобекта е в
11
гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3, тел.: 04331/22-60
e-mail: gurkovo_obs@abv.bg, http://obshtina-gurkovo.com/

размер на 630 007,81 (шестстотин и тридесет хиляди и три лева и осемдесет и една
стотинки) с ДДС, а сумарно от така направените крайни стойности в включено ДДС за
подобектите се получава 606 347,48 (шестстотин и шест хиляди триста четиридесет и
седем лева и четиридесет и осем стотинки).
Стойността на непредвидените разходи свързани с прякото изпълнение следва
да бъде включени в сумата без ДДС за всеки един от обектите предмет на
обособената позиция и тогава да бъде начислено ДДС.
Съгласно изискванията на процедурата, а именно в указания за подготовка на
офертите за участие в раздел 5.3.2.2, т.4 е предвидено, че посочените в ценовото
предложение /образец №4-1 и/или 4-2/ ценообразуващи показатели, формиращи
единичните цени за отделните видове СМР и тези, посочени в документа с анализа на
формиране на единичните цени за отделните видове работи, следва да са еднакви. При
установени разлики в различните документи, участникът ще бъде предложен за
отстраняване от процедурата. Макар, че допуснатите несъответствия в цените не касаят
единичните цени, а тези относно общите посочените стойности за изпълнението на
отделните подобекти, както и общите стойности с и без ДДС, в същия раздел от
указанията за подготовка на офертите за участие за е посочено, че участникът е
единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на
предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един
документ, включен в ценовото предложение. Комисията няма как да разбере, кои от
посочените от участника цени са верни и представляват всъщност неговото
волеизявление относно цената. След като се откри такова несъответствие в
стойностите, Комисията не е в състояние да направи категоричен извод относно
предлаганата от участника цена, която следва да вземе предвид при оценка на
допуснатите оферти по показател П2 – Предлагана цена.
Предвид гореизложеното, комисията констатира, че ценовото предложение
на участника не отговаря на изискванията на възложителя и предлага на
основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от
процедурата.
1.3. Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на
участника „ДК- Инфра” ООД за обособена позиция №1, с изискванията на
Възложителя.
Комисията установи, че:
В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено
Ценово предложение – Образец № 4-1 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.
2.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ПАНИЧЕРЕВО, ОБЩ. ГУРКОВО- ПЪРВИ
ЕТАП”.
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2.1. Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на
участника „ВиК- Строй Гурково 2018” ДЗЗД за обособена позиция № 2, с
изискванията на Възложителя.
Комисията установи, че:
В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено
Ценово предложение – Образец № 4-2 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.
2.2. Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на
участника „ПСГ” АД за обособена позиция №2, с изискванията на Възложителя.
Комисията установи, че:
В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено
Ценово предложение – Образец № 4-2 на хартиен носител с подпис и печат на
участника, Попълнена Количествено стойностна сметка – Образец № 5-2 на
електронен носител – диск, във формат EXCEL.
При извършване на проверката за наличността на всички приложения към
Ценовото предложение, беше установена липса на част от анализните цени на
видовете работи към помощната сметка „Преминаване на водопровода под дере”,
поради което комисията изпада в невъзможност да определи ценообразуващи
показатели, формиращи единичните цени за отделните видове СМР към помощната
сметка за позиция „Преминаване на водопровода под дере”.
Установена бе липсата на единични анализни цени за следните видове работи:
„Изкоп ръчен, дълб. до 3 м., в земни почви, укрепен”, „Изкоп ръчен, дълб. до 3 м., в
скални почви, укрепен”, „Прехвърляне до 3m хор. или 3m вер. разстояние ръчно,земни
и скални почви”, „Стомано-бетонова шахта ,с габаритни размери 260/200/220, с вход
посредством ст.бет.пръстен и чугунен капак ф630”, „Доставка и полагане на тръби
стом. Ø325х4 ,за кожух”, „Фланшов накрайник със свбоден фланец Dn = D на
довеждащ водопровод , Pn=10 atm.”, „Коляно фланшово DN 150(100;80) mm,
Pn=10atm”, „Спирателен кран (шибър) с РЧК, Dn=150(100;80) mm, Pn=10 atm”,
„Спирателен кран (шибър) с РЧК, Dn=80 mm, Pn=10 atm”, „демонтажна връзка
Dn=150(100) mm, Рn=10 atm”, „Тръба с фланци Dn 150(100) ;L=25 см, Рn=10 atm” и
„Тройник фланшов 150/80 (100/80) mm”.
Съгласно изискванията на процедурата Участник, който не е представил
единични анализни цени за всички отделни видове работи по съответната обособена
позиция, следва да бъде отстранен от участие в процедурата – условието е посочено в
т.5.3.2.2 – т.2.
Предвид гореизложеното, комисията констатира, че ценовото предложение
на участника не отговаря на изискванията на възложителя и предлага на
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основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от
процедурата.
Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на
участника „ДК- Инфра” ООД за обособена позиция №2, с изискванията на
Възложителя.
Комисията установи, че:
В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено
Ценово предложение – Образец № 4-2 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 №1 отговаря на
изискванията на Възложителя и се допуска до следващия етап на оценка в
процедурата.
III. Проверка на ценовите предложения на допуснатите участници за
наличие на основанията по чл.72, ал.1 от ЗОП е неприложимо, тъй като до оценка
по показател „Предлагана цена” са допуснати двама участници.
Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показател П2 –
Предлагана цена.
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 подобряване на
водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община
Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО”.
 УЧАСТНИК „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД, съответно:
П2 = (Цmin / Цi) х 50 = (2 547 376,79/2 547 376,79) х 50 = 50 точки
 УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД, съответно:
П2 = (Цmin / Цi) х 50 = (2 547 376,79/2 678 104,48) х 50 = 47,56 точки
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ПАНИЧЕРЕВО, ОБЩ. ГУРКОВО- ПЪРВИ
ЕТАП”.
 УЧАСТНИК „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД, съответно:
П2 = (Цmin / Цi) х 50 = ( 2 192 755,27/2 192 755,27) х 50 = 50 точки
 УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД, съответно:
П2 = (Цmin / Цi) х 50 = (2 192 755,27/2 223 232,63) х 50 = 49,31 точки
При заместване с оценките на участниците по отделните показатели в
посочената формула, се изчисляват следните комплексни оценки:
За обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на
водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община
Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” за
обособена позиция №1:
 УЧАСТНИК „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД
Ниво на изпълнение като измерител на качеството П1 = 30 точки
Предлагана цена П2 = 50 точки
КО = П1 + П2 = 30+50 = 80 точки
 УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД съответно:
Ниво на изпълнение като измерител на качеството П1 = 50 точки
Предлагана цена П2 = 47,56 точки
КО = П1 + П2 = 50 + 47,56 = 97,56 точки
За обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на
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водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община
Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” за
обособена позиция №2:
 УЧАСТНИК „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД
Ниво на изпълнение като измерител на качеството П1 = 30 точки
Предлагана цена П2 = 50 точки
КО = П1 + П2 = 30+50 = 80 точки
 УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД съответно:
Ниво на изпълнение като измерител на качеството П1 = 50 точки
Предлагана цена П2 = 49,31 точки
КО = П1 + П2 = 50 + 49,31 = 99,31 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 подобряване на водоснабдителната инфраструктура на
селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две
обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” за обособена позиция №1:
ПЪРВО МЯСТО: „ДК- ИНФРА” ООД;
ВТОТО МЯСТО: „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД;
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 подобряване на водоснабдителната инфраструктура на
селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две
обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” за обособена позиция №2:
ПЪРВО МЯСТО: „ДК- ИНФРА” ООД;
ВТОТО МЯСТО: „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД;
 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 подобряване на водоснабдителната
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инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара
Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” за обособена позиция №
1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община
Гурково”, с класирания на първо място участник „ДК- ИНФРА” ООД.
 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 подобряване на водоснабдителната
инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара
Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” за обособена позиция №
2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ.
Гурково- първи етап” с класирания на първо място участник „ДК- ИНФРА” ООД.
Работата на комисията приключи на 28.03.2019 г. в 16:00 часа.

КОМИСИЯ:
Председател: адв. И.Г. -------п-------Членове:
1) инж. Р.Д.- -------п-------2) инж. М.Г.- -------п-------3) С.С.- -------п-------4) Р.П.- -------п--------

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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