
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Европа инвестира в селските райони”

РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

П Р О Т О К О Л  №1

Днес 03.02.2020г. в 13:00 часа в Заседателната зала на община Гурково се 
събра комисия в състав:

Председател: Стела Славчева -  правоспособен юрист -  магистър „Право“
Членове:
Румяна Драганова -  Директор на Дирекция „ОДУТИ“ -  магистър 

„Инженер“
Радка Петкова - старши счетоводител -  бакалавър „Икономика на 

търговията“
назначена със Заповед №3-55/03.02.2020г. на Кмета на община Гурково със 

задача: да разгледа и оцени получените оферти в обществена поръчка на 
стойност по чл.20, ал.З, т.1 от ЗОП с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И 
СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ЕУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г.” -  Обособена 
позиция №1: „Изпълнение на СМР за изграждане на спортна площадка в с. 
Паничерево, ПИ 22767.501.663 по КК на с. Паничерево, УПИ I в кв. 72 по ПР на 
с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 г.“; 
Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за спортна площадка с фитнес 
уреди на открито в УПИ XVI-786, кв.39, ПИ с идент. по КК 38203.501.786 с 
площ 343кв.м, по кадастралната карта на с. Конаре, община Гурково, по ПРСР 
2014-2020 г.”

От деловодството на община Гурково бе представен на комисията регистър 
на подадените оферти ведно с постъпилите 2 броя оферти, както следва:

1.“Макс строй 05“ ЕООД с. Шиварово, общ. Руен, вх.№К-285/27.01.2020г. в 
13:09 часа.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в е. 
i 1аничерево и е. Конаре. община I урково“ по ПРСР 2014-2020 г. ", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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2 “Елми“ ООД гр.Стара Загора, ул.“Х.Д. Асенов“ №136, вх.№К- 
300/27.01.2020г. в 16:49 часа.

На заседанието на комисията присъства представител на участника “Макс 
строй 05“ ЕООД -  Орхан Хасан, управител, който попълни данните си в 
представения му регистър на участниците, присъствали на отварянето на
офертите.

Членовете на комисията на основание чл.97, ал.2 от ППЗОП попълниха 
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8-ал.10 и ал.13 
от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите, по реда на постъпването им 
в деловодството на община Гурково, както следва:

1,“Макс строй 05“ ЕООД с. Шиварово, общ. Руен, вх.№К- 
285/27.01.2020г. в 13:09 часа.

Участникът представил оферта по Обособена позиция №2: 
„Изпълнение на СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито в 
УПИ XVI-786, кв.39, ПИ с идент. по КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по 
кадастралната карта на с. Конаре, община Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.”.

Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви 
ценовото предложение на участника -  участникът предлага да изпълни предмета 
на настоящата обществена поръчка по Обособена позиция №2 за обща цена в 
размер на 30 976.70 лева без ДДС, в това число:

1 .за извършване на СМР в размер на 27 253,20 лева без ДДС;
2.за доставка на съоръжения в размер на 3 723,50 лева без ДДС.
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП техническото предложение на 

участника се подписа от тримата членове на комисията.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11аничерено и с. Конаре. община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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2.“Елми“ ООД гр.Стара Загора, ул.“Х.Д.Асенов“ №136, вх.№К- 
300/27.01.2020г. в 16:49 часа.

Участникът представил оферта по Обособена позиция №1: 
„Изпълнение на СМР за изграждане на спортна площадка в с. Паничерево, 
ПИ 22767.501.663 по КК на с. Паничерево, УПИ I в кв. 72 по ПР на с. 
Паничерево, община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020г.“.

Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви 
ценовото предложение на участника -  участникът предлага да изпълни предмета 
на настоящата обществена поръчка по Обособена позиция №1 за обща цена в 
размер на 62 832,76 лева без ДДС, в това число:

1 .за извършване на СМР в размер на 54 859,32 лева без ДДС;
2.за доставка на съоръжения в размер на 7 973,44 лева без ДДС.
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП техническото предложение на 

участника се подписа от тримата членове на комисията.

Участникът представил оферта по Обособена позиция №2: 
„Изпълнение на СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито в 
УПИ XVI-786, кв.39, ПИ с идент. по КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по 
кадастралната карта на с. Конаре, община Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.”.

Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви 
ценовото предложение на участника -  участникът предлага да изпълни предмета 
на настоящата обществена поръчка по Обособена позиция №2 за обща цена в 
размер на 32 009.87 лева без ДДС, в това число:

Еза извършване на СМР в размер на 27 976,25 лева без ДДС;
2.за доставка на съоръжения в размер на 4 033,62 лева без ДДС.
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП техническото предложение на 

участника се подписа от тримата членове на комисията.
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията предложи на присъстващия 

представител на “Макс строй 05“ ЕООД е. Шиварово да подпише техническото 
предложение на участника, и същия положи подпис върху същото.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11аиичерево и е. Конаре. община I урково“ по ПРСР 2014-2020 г .", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 
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РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

С това публичната част от заседанието на комисията на 03.02.2020г. в 13:50 
часа приключи и представителят на участника напусна заседанието на същата.

На закрито заседание комисията продължи работата си.
Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти на основание 

чл.97, ал.5 от ППЗОП.
1. “Макс строй 05“ ЕООД с. Шиварово, общ. Руен. Участникът 

представил оферта по Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за 
спортна площадка с фитнес уреди на открито в УПИ XVI-786, кв.39, ПИ с 
идент. по КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по кадастралната карта на с. 
Конаре, община Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.”.

Участникът представил следните документи:
1 .Опис на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2. Попълнен цифрово подписан ЕЕДОП за участника на електронен 

носител.
Комисията извърши справка в Централния професионален регистър на 

строителя и установи, че участникът е вписан за изпълнение на строежи I 
ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, 
ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - ТУ 019606, 1.4 строежи от 
четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС (с изключение на 
тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т. 1.4.4. и т. 1.5.6). Срок на валидност на контролния 
талон: 30.09.2020г.

Комисията установи следната липса на информация: в представения от 
участника ЕЕДОП в поле 1а) от раздел В: Технически и професионални 
способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП — Списък на 
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, участникът 
попълнил следната информация: Реконструкция и оборудване на терен за 
озеленяване в с. Грозден и Ремонт на площад в с. Прилеп по две обособени 
позиции: обособена позиция № 1: "Реконструкция и оборудване на терен за 
озеленяване в с. Грозден" и обособена позиция 2: "Ремонт на площад в с. 
Прилеп " , От така попълнената от участника информация не се установява, че

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
! !аиичерево и с. Конаре. община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г .", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

m k j A .

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 
Европа инвестира в селските райони”

П Р О Г Р А М А 3  А

РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор по Обособена 
позиция №2: Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за 
строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.

Забележка: Под „дейности, сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка “ следва да се разбира:

• извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция 
и/или основен ремонт на спортни и/или детски площадка за игра, както и 
благоустрояване и/или паркоустрояване на обществени места.

Под обществени места се разбира общодостъпни за всички желаещи лица 
места, като териториите към заведения за хранене, към търговски обекти, 
към спортни или развлекателни обекти, към кина, театри, стадиони, зали, зони 
за разходки и отдих, паркове, обществени градини и др. подобни.

Този извод на комисията е с оглед на факта, че посоченото от участника 
изпълнено строителство „ Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване 
в с. Грозден “ не попада в дефиницията, определена от възложителя за 
строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или основен 
ремонт на спортни и/или детски площадка за игра. Няма информация терена за 
озеленяване да е спортна и/или детска площадка за игра. На следващо място 
посоченото от участника изпълнено строителство "Ремонт на площад в с. 
Прилеп" не попада в дефиницията, определена за строителни дейности по 
благоустрояване и/или паркоустрояване на обществени места.

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за 
отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по Обособена позиция №2, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална 
дейност

Участникът има регистрация в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от 
категорията строеж, в която попада обекта на поръчката за обособена позиция 
№2: Ева група, V-та категория.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11аничерево и с. Конаре. община I урково“ по ПРСР 2014-2020 г .", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП комисията установи посочените по- 
горе липси по отношение на документите на “Макс строй 05“ ЕООД 
с.Шиварово. общ. Руен.

Ето защо комисията единодушно реши участника писмено да бъде 
уведомен за посочените липси и несъответствие и да му се даде възможност да 
отстрани непълнотата в срок 3 работни дни от получаване на уведомлението.

2.“Елми“ ООД гр.Стара Загора. Участникът представил оферта по 
Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за изграждане на спортна 
площадка в с. Паничерево, ПИ 22767.501.663 по КК на с. Паничерево, УПИ I 
в кв. 72 по ПР на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора по 
ПРСР 2014-2020г“.

Участникът представил следните документи:
1 .Опис на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2. Коректно попълнен цифрово подписан ЕЕДОП за участника на

електронен носител.
Комисията извърши справка в Централния професионален регистър на 

строителя и установи, че участникът е вписан за изпълнение на строежи ПЪРВА 
ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от 
ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - ТУ 010667, 1.1 строежи от първа до пета 
категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС (с изключение на тези по чл.5, 
ал.6, т.1.1.6, т. 1.4.4. и т. 1.5.6). Срок на валидност на контролния талон: 
30.09.2020г.

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за 
отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по Обособена позиция №1, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална
дейност

Участникът има регистрация в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
Паничерево и с. Конаре. община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г .", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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категорията строеж, в която попада обекта на поръчката за обособена позиция 
№1: Ева група, IV-та категория.

Технически и професионални способности
1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на 

подаване на офертата, е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, 
идентично или сходно с предмета на поръчката.

Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа 
техническото предложение на участника “Елми“ ООД гр. Стара Загора в 
обявената обществена поръчка на стойност но чл.20, ал.З, т.1 от ЗОИ с 
предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗЕРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА 
ЕУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Е. ”, по Обособена позииия №1: „Изпълнение 
на СМР за изграждане на спортна площадка е с. Паничерево, ПИ 
22767.501.663 no КК на с. Паничерево, УПИ I в кв. 72 по ПР на с. Паничерево, 
община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020г.((, тъй като за 
него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените 
от възложителя критерии за подбор.

Участникът представил оферта по Обособена позиция №2: 
„Изпълнение на СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито в 
УПИ XVI-786, кв.39, ПИ с идент. по КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по 
кадастралната карта на с. Конаре, община Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.“.

Участникът представил следните документи:
1 .Опис на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2. Коректно попълнен цифрово подписан ЕЕДОП за участника на

електронен носител.
Комисията извърши справка в Централния професионален регистър на 

строителя и установи, че участникът е вписан за изпълнение на строежи ПЪРВА 
ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т, 1 от 
ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - ТУ 010667, 1.1 строежи от първа до пета 
категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС (с изключение на тези по чл.5.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с.
11аничерево и с. Конаре, община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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ал.6, т.1.1.6. т. 1.4.4. и т.1.5.6). Срок на валидност на контролния талон: 
30.09.2020г.

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за 
отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за 
подбор по Обособена позиция №2, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална 
дейност

Участникът има регистрация в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от 
категорията строеж, в която попада обекта на поръчката за обособена позиция 
№2: Ева група, V-та категория.

Технически и професионални способности
1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на 

подаване на офертата, е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, 
идентично или сходно с предмета на поръчката.

Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа 
техническото предложение на участника “Елми“ ООД гр.Стара Загора в 
обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З, т.1 от ЗОП с 
предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗЕРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ. ОБЩИНА 
ЕУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Е ”, по Обособена позиция №2: „Изпълнение 
на СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито е УПИ XVI-786, 
кв.39, ПИ с идент. no КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по кадастралната 
карта на с. Конаре, община Еурково, по ПРСР 2014-2020 г.“, тъй като за 
него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените 
от възложителя критерии sa подбор.

Комисията единодушно реши, че след изтичането на срока по чл.97, ал.5 от 
ППЗОП ще пристъпи към разглеждане на допълнително представените 
документи относно съответствието на участника „Макс строй 05“ ЕООД с 
критериите за подбор.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11аиичерево и е. Конаре. община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г .", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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Комисията приключи своята работа на 03.02.2020г. в 16:45 часа.

Днес 08.02.2020г. в 10:00 часа в Заседателната зала на община Гурково се 
събра комисия в състав:

Председател: Стела Славчева -  правоспособен юрист -  магистър „Право“
Членове:
Румяна Драганова -  Директор на Дирекция „ОДУТИ“ -  магистър 

„Инженер“
Радка Петкова - старши счетоводител -  бакалавър „Икономика на 

търговията“
назначена със Заповед №3-55/03.02.2020г. на Кмета на община Гурково.

Комисията установи, че участникът „Макс строй 05“ ЕООД, съгласно 
решението на комисията, взето по-горе, на 04.02.2020г. е получил уведомление 
за установените от комисията липси и несъответствие по представените 
документи в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.З, т.1 от ЗОП е 
предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА 
ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г.”, по Обособена позиция №2: „Изпълнение на 
СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито в УПИ XVI-786, кв.39, ПИ 
е идент. по КК 38203.501.786 е площ 343кв.м, по кадастралната карта на е. 
Конаре, община Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.“.

В дадения от комисията срок съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП участникът 
„Макс строй 05“ ЕООД е представил документи е вх.№К-443#1/07.02.2020г„ 
както следва:

1.списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на 
поръчката.

От попълнената от участника информация в представения списък се 
установява, че отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор по

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
Паничерево и с. Конаре. община Г урково“ по ПРСР 2014-2020 г. ", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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Обособена позиция №2: Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за 
строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.

Забележка: Под „дейности, сходни с предмета на настоящата обществена 
поръчка“ следва да се разбира:

• извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция 
и/или основен ремонт на спортни и/или детски площадка за игра, както и 
благоустрояване и/или паркоустрояване на обществени места.

Под обществени места се разбира общодостъпни за всички желаещи лица 
места, като териториите към заведения за хранене, към търговски обекти, към 
спортни или развлекателни обекти, към кина, театри, стадиони, зали, зони за 
разходки и отдих, паркове, обществени градини и др. подобни.

Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа 
техническото предложение на участника „Макс строй 05“ ЕООД в 
обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З, т.1 от ЗОИ с 
предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА 
ЕУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Е.”, по Обособена позиния №2: „Изпълнение 
на СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито е УПИ XVI-786, 
кв.39, ПИ с идент. no КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по кадастралната 
карта на с. Конаре, община Еурково, по ПРСР 2014-2020 г. тъй като за 
него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените 
от възложителя критерии за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
участниците, за които взе решение по-горе:

1,“Макс строй 05“ ЕООД с. Шиварово, общ. Руен
Участникът представил оферта по Обособена позиция №2: 

„Изпълнение на СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито в 
УПИ XVI-786, кв.39, ПИ с идент. по КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по 
кадастралната карта на с. Конаре, община Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.”.

Участникът представил техническо предложение.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001 -7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11апичерево и с. Конаре. община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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п р  о  г  р  а м А з  А
РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия:
1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към 

указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и 
към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се 
отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и 
съоръжения са, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 
съръжения, включително и за земната основа под тях -  10 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи /подови и 
стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, е изключение 
на работите по т.1, 2 и 3 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. -  5 години.

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и 
монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните 
продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на 
МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на 
Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие е Техническата 
спецификация и проекта.

6. Изпълнението ще бъде съобразено е Наредба №2 от 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлага срок за изпълнение на поръчката 45 календарни дни, който 
започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение №

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11аничерево и с. Конаре. община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г .", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8.3а изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, 
участникът представил техническото си предложение -  строителна програма, 
съобразно техническата спецификация на възложителя и изготвения проект.

Участникът посочил:
□ предлаганата организация на строителната площадка, както в 

периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в 
периода на същинското строителство, включително на доставките и 
складирането на материалите и строителните продукти, съобразена с 
предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, 
относима за конкретния строеж — предмет на настоящата обществена поръчка.

предлаганата от Участника технологична последователност за 
изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката.

Представени са и: Подробен линеен график за изпълнение на предвидените 
дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на използваната 
механизация. В представения линеен график участникът включил всички СМР.

Комисията установи следното несъответствие на представения от 
участника линеен график с изискванията на възложителя -  в образеца на 
техническо предложение /образец №2-2/ възложителят изрично посочил, че в 
графикът участникът следва да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни 
условия. При прегледа на представения от участника график комисията 
установи, че участникът не е предвидил дни за неблагоприятни атмосферни 
условия. Този извод на комисията се подкрепя и от представената от 
участника диаграма на работната ръка, съгласно която е посочено във всеки 
един от оферираните от участника 45 дни за изпълнение на СМР на обекта 
съответния брой работници, които ще се намират на обекта.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11аиичерево и с. Конаре, община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
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Графикът показва сроковете на необходимите дейности и работи и е 
базиран на техническите спецификации и на строителната програма на 
Участника, но комисията установи, че не е съобразен с изискванията на 
Възложителя. Съгласно образеца на техническо предложение /образец №2-2/ 
възложителят изрично посочш, че графикът следва да представя подробно 
строителната програма и прецизира съответните дейности по дати, 
разположение на човешки и технически ресурси. Комисията установи, че 
участникът не е посочил коректно в графика техническите ресурси, тъй като 
за дейност „извозване и изхвърляне на земни маси -  3,90 m3 “ участникът не е 
предвидил механизация, която е необходима за изпълнението на дейността. Не 
е предвидена механизация и за следните дейности: „армирана бетонна 
настилка -  10 см. -  10,00 m3 “, „направа на изкоп 0,4/0,4м. със зариване и 
трамбоване -  48, Ом “.

Представени са и:
1 .декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на 
основание чл.39, ал.З, т.1, б.“д“ от ППЗОП.

2.ценово предложение ведно е остойностена КС на хартиен и електронен 
носител.

Комисията извърши проверка и установи, че при подготовка на Ценовата си 
оферта, участникът е взел предвид следните поставени от Възложителя условия:

1. В единичната цена е включил стойностите за труд, механизация и 
материали, съгласно приетите разходни норми, в това число допълнителните 
разходи и печалба. Единичните цени в КСС са изчислени с точност до 2-ри знак 
след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

2. Участникът не е допуснал грешки или пропуски в изчисленията на 
предложените в количествено-стойностната сметка цени.

Имайки предвид горните изводи, Комисията приема, че съдържанието на 
техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, 
което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че
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Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.

13



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 
Европа инвестира в селските райони”

посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като 
минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това 
минимално съдържание всъщност е и императивна предпоставка за комисията 
да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а “ от ЗОП. Изискването за 
минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. 
Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на 
участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат 
определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не 
е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено 
минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. 
Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а 
именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде 
определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето 
защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за 
съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в 
техническото му предложение.

С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от 
нея несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично 
несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде 
санирано на този етап от процедурата.

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако 
участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или 
приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към 
съдържанието им ши ако представените документи не съответстват на 
изискванията на възложителя, той ще бъде отстранен от участие в 
процедурата.

Комисията установи, че представеното от участника техническо 
предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед 
на посоченото по-горе.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
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2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
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РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

При така изложената информация и предвид горецитираните текстове 
от тръжната документация, се констатира липса на елементи от 
съдържанието на Образец №2-2 Техническо предложение и по точно в 
представения от участника линеен график, следователно офертата се счита 
за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено 
условие по смисъла на чл. 107, т.2, б. “а “ от ЗОП.

В указанията към участниците е посочено, че от участие в процедурата 
се отстранява участник в следните случаи:

Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и който не отговаря на поставените 
от възложителя критерии за подбор, ако има такива.

Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или 

не изпълни друго условие, посочено в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката:
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които 
са изброени в приложение № 10;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5;

4. участници, които са свързани лица.
5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят 

на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.
6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или ал.10 от ЗОП.
В указанията към участниците изрично е посочено, че на оценка 

подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните 
изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните 
части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата
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спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на 
действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, 
като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като 
„предварително обявени условия на поръчката” по смисъла на чл. 107, т. 2, 
буква „ а "  от ЗОП.

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията 
единодушно реши и предлага на възложителя -  кмета на община Гурково, 
за отстраняване от участие в обявената обществена поръчка на стойност по 
чл.20, ал.З, т.1 от ЗОП с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И 
СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г„ по 
Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за спортна площадка с 
фитнес уреди на открито в УПИ XVI-786, кв.39, ПИ с идент. по КК 
38203.501.786 с площ 343кв.м, по кадастралната карта на с. Конаре, община 
Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.”, участника “Макс строй 05“ ЕООД 
с.Шиварово, общ. Руен, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.“Елми“ ООД гр.Стара Загора. Участникът представил оферта по 
Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за изграждане на спортна 
площадка в с. Паничерево, ПИ 22767.501.663 по КК на с. Паничерево, УПИ I 
в кв. 72 по ПР на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора по 
ПРСР 2014-2020г.“.

Участникът представил техническо предложение.
Предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя при следните условия:
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към 

указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и 
към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се 
отнасят до изпълнението на поръчката.
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П р  о Г  Р А М А  З А
РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и 
съоръжения са, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 
съръжения, включително и за земната основа под тях -  10 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи -  5 
години;

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени 
обекти, контролно-измервателни системи и автоматика -  5 години;

- за преносни и разпределителни проводи /мрежи/ и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура -  10 години.

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и 
монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните 
продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на 
МРРБ, ДВ бр. 14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на 
Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата 
спецификация и проекта.

6. Изпълнението ще бъде съобразено е Наредба №2 от 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлага срок за изпълнение на поръчката 80 календарни дни, който 
започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 
2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
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Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8.3а изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, 
участникът представил техническото си предложение -  строителна програма, 
съобразно техническата спецификация на възложителя и изготвения проект.

Участникът посочил:
□ предлаганата организация на строителната площадка, както в 

периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в 
периода на същинското строителство, включително на доставките и
складирането на материалите и строителните продукти, съобразена с
предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, 
относима за конкретния строеж — предмет на настоящата обществена поръчка -  
участникът представил кратка информация за строителния обект и видовете и 
количества СМР, които ще бъдат изпълнени на обекта. Посочени са
приложимите съгласно действащото законодателство изисквания към влаганите 
строителни продукти, за здравословни и безопасни условия на труд, за 
транспортиране и депониране на строителни отпадъци. Направено е подробно 
описание на отделните етап на изпълнение на поръчката. Представена е
технологична таблица, в която са описани всички групи дейности, необходими 
за изпълнението на поръчката за строителство. Участникът е предвидил 
следните етапи: етап на иницииране, етап на планиране, етап на изпълнение, 
етап на контролиране, етап на управление на договора, етап на приключване и 
демобилизация. Всеки от така посочените от участника етапи е разделен на 
подетапи, дейности, операции и подробно са посочени действията, които 
участника ще предприеме за реализирането им.

Представен е подробен план за организация за изпълнение на поръчката. 
Предвидените дейности ще се изпълняват етапно, съобразно технологията на 
изпълнение на обекта и са предвидени следните технологични подетапи, 
свързани с основните етапи: подготвителни дейности и временно строителство,

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11аничерево и с. Комаре, община I уркоио“ по ПРСР 2014-2020 г .", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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дейности по изпълнение на СМР, тествания, довършителни работи, предаване на 
строежа на възложителя, срок за реакция при отстраняване на дефекти. За така 
посочените от участника подетапи подробно са посочени, дейностите, които ще 
изпълни участника съобразно обекта на възлагане. Посочените са актовете и 
протоколите, които ще бъдат съставени по време на строителството.

Завършването и предаването на обекта е предвидено да бъде реализирано в 
съответствие с приложимата нормативна уредба, техническата документация и 
предложения от участника линеен график за изпълнение.

Представена е подробно предвидената от участника организация на работа 
на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката. Представено е 
предвиденото от участника разпределяне на основните отговорности и 
дейностите между тях.

Участникът представил подробно предвидения подход за доставка на 
материалите, начин на складиране, влагане и изпитвания.

Предвидени са мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на 
качество по време на изпълнение на договора за строителство, както и е 
представен контрола на качество, който ще се упражнява по време на 
изпълнението.

Посочени са предвидените начини за осъществяване на комуникацията, 
координацията и съгласуване на дейностите, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.

□ предлаганата от Участника технологична последователност за 
изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката -  в 
таблица участникът представил подробно описание на последователността и 
взаимообвързаността на дейностите съобразно представения технологичен 
подход, включително е посочена тяхната продължителност и разделеност, 
описана в техническата спецификация. За всяка дейност е показано 
обособяването на задачи, тяхната взаимовръзка и последователност, 
разпределението по експерти с посочени конкретни задължения на отговорните 
експерти съгласно спецификата на задачите.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11аничерево и с. Конаре, община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г. ", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
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-X
П Р О Г Р А М А  DA
РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Представени са и: Подробен линеен график за изпълнение на предвидените 
дейности е приложена диаграма на работната ръка и диаграма на използваната 
механизация. В представения линеен график участникът включил всички СМР и 
предвидил и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Графикът показва сроковете на необходимите дейности и работи и е 
базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на 
строителната програма на Участника. Графикът представя подробно 
строителната програма и прецизира съответните дейности по дати, 
разположение на човешки и технически ресурси.

Представени са и:
1 .декларация за спазване на задълженията, свързани е данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на 
основание чл.39, ал.З, т. 1, б.“д“ от ППЗОП.

2.ценово предложение ведно е остойностена КС на хартиен и електронен 
носител.

Комисията извърши проверка и установи, че при подготовка на Ценовата си 
оферта, участникът е взел предвид следните поставени от Възложителя условия:

1. В единичната цена е включил стойностите за труд, механизация и 
материали, съгласно приетите разходни норми, в това число допълнителните 
разходи и печалба. Единичните цени в КСС са изчислени с точност до 2-ри знак 
след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

2. Участникът не е допуснал грешки или пропуски в изчисленията на 
предложените в количествено-стойностната сметка цени.

Комисията установи, че в представеното от участника предложение срокът 
за изпълнение не е предложен в различна мерна единица. Не се констатира 
разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график. Не се 
констатира несъответствие или разминаване между информацията в 
предложената организация на изпълнение и Линейния график. Не е предложен 
срок за изпълнение, който да надвишава максималния допустим срок за 
изпълнението на поръчката.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11аничерево и с. Конаре. община I урково“ по ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.

20



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 
Европа инвестира в селските райони”

Комисията установи, че представеното от участника предложение за 
изпълнение на поръчката и приложенията към него са изготвени съобразно 
посочените от възложителя изисквания към съдържанието им. Представените 
документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 
документация и на действащото законодателство.

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в 
приложенията към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо 
последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по 
изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи 
непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.

Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка 
офертата на участника „Елми“ ООД гр.Стара Загора в обявената 
обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З, т.1 от ЗОП с предмет: 
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА 
ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г„ по Обособена позиция №1: „Изпълнение 
на СМР за изграждане на спортна площадка в с. Паничерево, ПИ 
22767.501.663 по КК на с. Паничерево, УПИ I в кв. 72 по ПР на с. 
Паничерево, община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 г.”, 
тъй като отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя 
към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на 
поръчката, на Техническата спецификация и работния инвестиционен 
проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство и е 
съобразено с предмета на поръчката.

Участникът представил оферта по Обособена позиция №2: 
„Изпълнение на СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито в 
УПИ XVI-786, кв.39, ПИ с идент. по КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по 
кадастралната карта на с. Конаре, община Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.”.

Участникът представил техническо предложение.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г .", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г. съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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Предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 
Възложителя при следните условия:

1. Г1ри изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към 
указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и 
към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се 
отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и 
съоръжения са, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 
съръжения, включително и за земната основа под тях -  10 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи -  5 
години;

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени 
обекти, контролно-измервателни системи и автоматика -  5 години;

- за преносни и разпределителни проводи /мрежи/ и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура -  10 години.

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и 
монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните 
продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на 
МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на 
Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие е Техническата 
спецификация и проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 ,, Изграждане на спортни съоръжения в с. 
Паничерево и с. Конаре. община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г .", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г. съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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6. Изпълнението ще бъде съобразено е Наредба №2 от 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлага срок за изпълнение на поръчката 56 календарни дни, който 
започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 
2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8.3а изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, 
участникът представил техническото си предложение -  строителна програма, 
съобразно техническата спецификация на възложителя и изготвения проект.

Участникът посочил:
предлаганата организация на строителната площадка, както в 

периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в 
периода на същинското строителство, включително на доставките и 
складирането на материалите и строителните продукти, съобразена е 
предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, 
относима за конкретния строеж — предмет на настоящата обществена поръчка -  
участникът представил кратка информация за строителния обект и видовете и 
количества СМР, които ще бъдат изпълнени на обекта. Посочени са 
приложимите съгласно действащото законодателство изисквания към влаганите 
строителни продукти, за здравословни и безопасни условия на труд, за 
транспортиране и депониране на строителни отпадъци. Направено е подробно 
описание на отделните етап на изпълнение на поръчката. Представена е 
технологична таблица, в която са описани всички групи дейности, необходими 
за изпълнението на поръчката за строителство. Участникът е предвидил 
следните етапи: етап на иницииране, етап на планиране, етап на изпълнение,

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11аничерево и е. Конаре. община I урково“ по ПРСР 2014-2020 г. ", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г. съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
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етап на контролиране, етап на управление на договора, етап на приключване и 
демобилизация. Всеки от така посочените от участника етапи е разделен на 
подетапи, дейности, операции и подробно са посочени действията, които 
участника ще предприеме за реализирането им.

Представен е подробен план за организация за изпълнение на поръчката. 
Предвидените дейности ще се изпълняват етапно, съобразно технологията на 
изпълнение на обекта и са предвидени следните технологични подетапи, 
свързани е основните етапи: подготвителни дейности и временно строителство, 
дейности по изпълнение на СМР, тествания, довършителни работи, предаване на 
строежа на възложителя, срок за реакция при отстраняване на дефекти. За така 
посочените от участника подетапи подробно са посочени, дейностите, които ще 
изпълни участника съобразно обекта на възлагане. Посочените са актовете и 
протоколите, които ще бъдат съставени по време на строителството.

Завършването и предаването на обекта е предвидено да бъде реализирано в 
съответствие е приложимата нормативна уредба, техническата документация и 
предложения от участника линеен график за изпълнение.

Представена е подробно предвидената от участника организация на работа 
на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката. Представено е 
предвиденото от участника разпределяне на основните отговорности и 
дейностите между тях.

Участникът представил подробно предвидения подход за доставка на 
материалите, начин на складиране, влагане и изпитвания.

Предвидени са мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на 
качество по време на изпълнение на договора за строителство, както и е 
представен контрола на качество, който ще се упражнява по време на 
изпълнението.

Посочени са предвидените начини за осъществяване на комуникацията, 
координацията и съгласуване на дейностите, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
I (аничерево и с. Конаре, община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.
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предлаганата от Участника технологична последователност за 
изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката -  в 
таблица участникът представил подробно описание на последователността и 
взаимообвързаността на дейностите съобразно представения технологичен 
подход, включително е посочена тяхната продължителност и разделеност, 
описана в техническата спецификация. За всяка дейност е показано
обособяването на задачи, тяхната взаимовръзка и последователност,
разпределението по експерти с посочени конкретни задължения на отговорните 
експерти съгласно спецификата на задачите.

Представени са и: Подробен линеен график за изпълнение на предвидените 
дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на използваната 
механизация. В представения линеен график участникът включил всички СМР и 
предвидил и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Графикът показва сроковете на необходимите дейности и работи и е 
базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на 
строителната програма на Участника. Графикът представя подробно
строителната програма и прецизира съответните дейности по дати,
разположение на човешки и технически ресурси.

Представени са и:
1 .декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на 
основание чл.39, ал.З, т.1, б.“д“ отППЗОП.

2.ценово предложение ведно с остойностена КС на хартиен и електронен 
носител.

Комисията извърши проверка и установи, че при подготовка на Ценовата си 
оферта, участникът е взел предвид следните поставени от Възложителя условия:

1.В единичната цена е включил стойностите за труд, механизация и 
материали, съгласно приетите разходни норми, в това число допълнителните 
разходи и печалба. Единичните цени в КСС са изчислени е точност до 2-ри знак 
след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г. ", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
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2. Участникът не е допуснал грешки или пропуски в изчисленията на 
предложените в количествено-стойностната сметка цени.

Комисията установи, че в представеното от участника предложение срокът 
за изпълнение не е предложен в различна мерна единица. Не се констатира 
разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график. Не се 
констатира несъответствие или разминаване между информацията в 
предложената организация на изпълнение и Линейния график. Не е предложен 
срок за изпълнение, който да надвишава максималния допустим срок за 
изпълнението на поръчката.

Комисията установи, че представеното от участника предложение за 
изпълнение на поръчката и приложенията към него са изготвени съобразно 
посочените от възложителя изисквания към съдържанието им. Представените 
документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 
документация и на действащото законодателство.

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в 
приложенията към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо 
последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по 
изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи 
непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.

Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка 
офертата на участника „Елми“ ООД гр.Стара Загора в обявената 
обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З, тЛ от ЗОП с предмет: 
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА 
ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г., по Обособена позиция №2: „Изпълнение 
на СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито в УПИ XVI-786, 
кв.39, ПИ с идент. по КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по кадастралната 
карта на с. Конаре, община Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.”, тъй като 
отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към 
съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в с. 
11аничерево и с. Конаре. община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г ", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
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поръчката, на Техническата спецификация и работния инвестиционен 
проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство и е 
съобразено с предмета на поръчката.

Икономически най-изгодната оферта по всяка обособена позиция 
поотделно се определя въз основа на критерия - „ най-ниска цена

Комисията пристъпи към класиране на офертата, която е допусната до 
участие и оценка, с оглед на взетите по-горе решения, както следва:

В обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З, т.1 от ЗОП с 
предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗЕРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА 
ЕУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Е., по Обособена позиция №1: „Изпълнение на 
СМР за изграждане на спортна площадка в с. Паничерево, ПИ 22767.501.663 по 
КК на с. Паничерево, УПИ I в кв. 72 по ПР на с. Паничерево, община Еурково, 
област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 г.“, комисията единодушно класира на 
първо място офертата на участника „Елми“ ООД гр.Стара Загора.

В обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З, т.1 от ЗОП с 
предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА 
ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г., по Обособена позиция №2: „Изпълнение на 
СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито в УПИ XVI-786, кв.39, ПИ 
с идент. по КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по кадастралната карта на с. 
Конаре, община Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.”, комисията единодушно 
класира на първо място офертата на участника „Елми“ ООД гр.Стара Загора.

На основание чл.192, ал.4 от ЗОП комисията изготви настоящия протокол 
за резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 
участниците днес 08.02.2020г. в 17:00 часа.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.007-0086 „Изграждане на спортни съоръжения в е. 
Паничерево и с. Конаре. община Гурково“ по ПРСР 2014-2020 г .", който се осъществява е финансовата подкрепа на ПРСР 
2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 
Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
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Настоящия протокол №1, постъпилите от участниците оферти, 
допълнителните документи и цялото досие на обществената поръчка се 
представят на възложителя за утвърждаване.

Комисия: yf

/ Стела Славчева / 

/Румяна Драганова/ 

/ Радка Петкова/

Предал: .. / Стела Славчева -  председател на комисията,
назначена със Зацрвед №3-55/03.02.2020г. на Кмета на община Гурково /

Приел: .. ..... / Мариан Цонев -  кмет на община Гурково /

Дата на приемане и предаване:

Днес подписаният Мариан Цонев -  кмет на община Гурково,
утвърждавам представеният ми протокол №1 от работата на комисията, 
назначена със Заповед^З-55/03.02.2020г. на Кмета на община Гурково.

община Гурково /
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