ОБЩИНА ГУРКОВО
ПРОТОКОЛ № 2
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, 28.03.2019 г. (четвъртък), 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 11:00 часа в сградата на Община Гурково - Заседателна зала.
I. ЕТАП.
Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и допускане
до разглеждане на представените технически предложения.
1. С Протокол № 1 от заседания на комисията на 06.03.2019 г. и 15.03.2019 г., комисията е
изискала от Участник № 2 - „ПСК Ес Би Ес” АД, да представи:
Нов ЕЕДОП, в който да посочи отговор „да“ или „не“ на въпроса: „Икономическият
оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“,
Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да
използва. В част: Критерии за подбор да посочи отговор на въпроса: Той отговаря на
изискваните критерии за подбор?
В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) участникът е представил CD,
съдържащ еЕЕДОП на „ПСК Ес Би Ес” АД:

1
гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3, тел.: 04331/22-60
e-mail: gurkovo_obs@abv.bg, http://obshtina-gurkovo.com/

Комисията разгледа допълнително представеният еЕЕДОП на „ПСК Ес Би Ес” АД и
установи, че информацията в представеният ЕЕДОП и документи, отговарят напълно на
изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 2: „ПСК Ес Би Ес” АД
до разглеждане на представените технически предложения за обособена позиция № 1 и за
обособена позиция № 2 предвид обстоятелството, че са представени всички необходими
документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя.
2. С Протокол № 1от заседания на комисията на 06.03.2019 г. и 15.03.2019 г., комисията е
изискала от Участник № 3 - „ПСК Виастрой” ЕООД, да представи:
Нов ЕЕДОП, подписан с електронен подпис на надлежните лица по чл. 40, ал. 2, т. 3 от
ППЗОП /Обн. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. и изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017
г., в сила от 1.01.2018 г. съответна на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП в сега действащата редакция/.
В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) участникът е представил
допълнителни документи.
На комисията е служебно известно, че участникът „ПСК Виастрой” ЕООД има
публични задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК.
Комисията реши преди да пристъпи към разглеждане на допълнително представените
документи, на основание чл.54, ал. 13 от ППЗОП да извърши служебна проверка, като изиска
информация от НАП за наличието или липса на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК по
отношение на участника „ПСК Виастрой” ЕООД.
С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави Протокол
№2 на 28.03.2019 г. в 12,00 ч.
Следващото заседание на комисията ще се проведе след получаване на изисканата от
НАП информация. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание след
получаване на изисканата от НАП информация.
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/---------------
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