ОБЩИНА ГУРКОВО

ПРОТОКОЛ № 3
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, 29.03.2019 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-80/06.03.2019 г. на Kмета на Община Гурково заседава 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 16:00 часа в сградата на Община Гурково - Заседателна зала.
На 28.03.2019 г. на основание чл.54, ал. 13 от ППЗОП комисията е решила да извърши
служебна проверка, като изиска информация от НАП за наличието или липса на задължения по чл.
87, ал. 10 от ДОПК по отношения на участника „ПСК Виастрой” ЕООД.
На 28.03.2019 г. от ТД на НАП Пловдив е постъпила информация с изх. №
245331900782867/28.03.2019г., като в същата е отбелязано, че дружеството „ПСК Виастрой” ЕООД
има задължения. Предвид получената информация комисията на основание чл.67, ал. 5 от ЗОП
реши да изпрати писмо до участника „ПСК Виастрой” ЕООД, с искане да представи незабавно
документи, удостоверяващи липсата на публични задължения към 05.03.2019г. или такива
удостоверяващи размера, вида и основанието за наличните към същата дата публични задължения
по чл. 87, ал. 10 от ДОПК.
С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави Протокол № 3
на 29.03.2019 г. в 16,30 ч.
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