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Р Е Ш Е Н И Е
№ З-210/16.05.2019 г.
гр. Гурково
За класиране на участници и определяне на изпълнител на обществената поръчка по чл.
18, ал.1, т.12 от ЗОП- Публично състезание с предмет: „Изграждане на мост, при км.3+165 на
път SZR 2101 /III-5007/ Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп, реконструкция на
подходите към моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница, в
землището на с. Димовци, общ. Гурково“.
На основание чл. 181, т.6 от ЗОП и отразените резултати в Протоколи № 1, № 2 и № 3,
на комисия, назначена със Заповед № З-94/12.03.2019 г на Кмета на Община Гурково със
задача да разгледа и оцени получените оферти за участие обществената поръчка по чл. 18, ал.1,
т.12 от ЗОП- Публично състезание с предмет: „Изграждане на мост, при км.3+165 на път
SZR 2101 /III-5007/ Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп, реконструкция на
подходите към моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница, в
землището на с. Димовци, общ. Гурково“, открита с Решение № З-31/01.02.2019 г на Кмета
на община Гурково, публикувана под уникален номер № 00694-2019-0003 в Регистъра на
обществените поръчки.
ОБЯВЯВАМ:
Класираните участници въз основа на „икономически най-изгодна оферта“ по
критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, както следва:

ПЪРВО МЯСТО: УЧАСТНИК ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП”, с подадена
оферта с вх. № К-627 от 11.03.2019 г., в 12:05 часа, със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул. „Васил Левски“ № 1, вх. Б, ет.4, ап. 12 - представляващ обединението Христо
Бабачев и съдружници в обединението: „Бабачев Консулт” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 1, вх, Б, ет. 4, ап.12, представлявано от Христо
Бабачев в качеството си на управител, вписано в Търговския регистър при Агенцията по
вписвания с ЕИК 201812266 и „Хидритех- Строй“” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, ул. „Макгахан“№ 2А, представлявано от Маргарита Хаинова в качеството си
на управител, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 203808423, с
получена комплексна оценка КО = 95,00 т., получена, както следва:
КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 %, където:
Срок за изпълнение – П1
Техническо предложение –П2
Ценово предложение – П3
Или Брой точки по показател „Срок за изпълнение“ = 50 точки
Брой точки по показател „Техническо предложение“ = 100 точки
Брой точки по показател „Ценово предложение“ = 100 точки
КО=50х10%+100х40%+100х50%=95,00 точки.
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ВТОРО МЯСТО: УЧАСТНИК –„ЕЛМИ“ ООД, с подадена оферта с вх. № К634 от 11.03.2019 г. в 16:55 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.
„Хаджи Димитър Асенов” № 136, представляван от Антон Тончев, в качеството си на
управител, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 123085466, с
получена комплексна оценка КО = 79,80 т., получена, както следва:
КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 %, където:
Срок за изпълнение – П1
Техническо предложение –П2
Ценово предложение – П3
Или Брой точки по показател „Срок за изпълнение“ = 100 точки
Брой точки по показател „Техническо предложение“ = 50 точки
Брой точки по показател „Ценово предложение“ = 99,59 точки
КО=100х10%+50х40%+99,59х50%=79,80 точки.
Въз основа на горното класиране
О П Р Е Д Е Л Я М:
УЧАСТНИК ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП”, с подадена оферта с вх. № К-627 от
11.03.2019 г., в 12:05 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“
№ 1, вх. Б, ет.4, ап. 12 - представляващ обединението Христо Бабачев и съдружници в
обединението: „Бабачев Консулт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Васил Левски“ № 1, вх, Б, ет. 4, ап.12, представлявано от Христо Бабачев в качеството си на
управител, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 201812266 и
„Хидритех- Строй“” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул.
„Макгахан“ № 2А, представлявано от Маргарита Хаинова в качеството си на управител,
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 203808423, с получена
комплексна оценка КО = 95,00 тткласиран на ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на
обществената поръчка по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП- Публично състезание с предмет:
„Изграждане на мост, при км.3+165 на път SZR 2101 /III-5007/ Николаево-БрестоваДворище-Жълтопоп, реконструкция на подходите към моста, корекция и почистване на
речното корито на р. Гарвашница, в землището на с. Димовци, общ. Гурково“.
Мотиви за определяне на изпълнител:
По отношение на участника ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП” не са налице основанията за
отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, подадената от него оферта е
получила най-високата оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя
условия и избрания критерий за възлагане.
ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ: няма
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша №18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Срок за подаване на жалби: В 10 дневен срок от получаване на решението за определяне
на изпълнител, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящото решение да се изпрати до всички
участници в деня на публикуване в профила на купувача.
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
/П.П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
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