ОБЩИНА ГУРКОВО
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,
ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е
№ З-257/04.06.2018 г.
гр. Гурково
За класиране на участници и определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез
публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на строителни и
ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за
2018 г. по обособени позиции:
- Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на санитарен възел в НЧ „Войвода
Генчо Къргов- 1920 г. гр. Гурково”;
- Обособена позиция № 2: „Ремонт на сградата на кметство Конаре, общ.
Гурково”;
- Обособена позиция № 3: „Изграждане на гараж на РСПБЗН в гр. Гурково”;
- Обособена позиция № 6: „Изграждане на мини футболно игрище в с. Паничерево,
общ. Гурково”;
- Обособена позиция № 7: „Изграждане на спортна площадка „Център 2” в гр.
Гурково”;
- Обособена позиция № 8: „Изграждане на детска площадка „Център” в гр.
Гурково”.
На основание чл. 181, т.6 от ЗОП и отразените резултати в Протоколи № 1, № 2 и
№ 3 на Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № 203/ 03.05.2018 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:
„Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната
програма на община Гурково за 2018 г. по обособени позиции:
- Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на санитарен възел в НЧ „Войвода
Генчо Къргов- 1920 г. гр. Гурково”;
- Обособена позиция № 2: „Ремонт на сградата на кметство Конаре, общ.
Гурково”;
- Обособена позиция № 3: „Изграждане на гараж на РСПБЗН в гр. Гурково”;
- Обособена позиция № 6: „Изграждане на мини футболно игрище в с. Паничерево,
общ. Гурково”;
- Обособена позиция № 7: „Изграждане на спортна площадка „Център 2” в гр.
Гурково”;
- Обособена позиция № 8: „Изграждане на детска площадка „Център” в гр.
Гурково”, открита с Решение № 120/02.04.2018 г. на Кмета на Община Гурково,
публикувана под уникален номер № 00694-2018-0001 в Регистъра на обществените
поръчки.
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ОБЯВЯВАМ:
Класираните участници въз основа на „икономически най-изгодна оферта“ по
критерии за възлагане „най-ниска цена“, както следва:
I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА САНИТАРЕН
ВЪЗЕЛ В НЧ „ВОЙВОДА ГЕНЧО КЪРГОВ- 1920 Г. ГР. ГУРКОВО”.
ПЪРВО МЯСТО: Участник „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с подадена оферта с вх.
№ К – 1113/02.05.2018 г., 15:24 ч., ЕИК 203215490, с адрес: гр. София, 1700, ул. „21-ви
век“ № 17, ет. 4, ап. 6, представляван от Бончо Бонев – управител, с предложена ОБЩА
ЦЕНА за изпълнение на обществената поръчката е в размер на 10 662,62 лв. (десет
хиляди шестстотин шестдесет и два лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС или
12 795,14 лв. (дванадесет хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и четиринадесет
стотинки) с ДДС.
ВТОРО МЯСТО: Участник АРК- БИЛДИНГ” ООД, с подадена оферта с вх. №
К – 1104/02.05.2018 г., 11:35 ч., ЕИК 128048219, с адрес: гр. Ямбол, 8600, ул.
„Железничарка“ № 12, представляван от Стоян Карапетков – управител, с предложена
ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на обществената поръчката е в размер на 11 470,50 лв.
(единадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева и петдесет стотинки) без ДДС или
13 764,60 лв. (тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и шестдесет
стотинки) с ДДС.
II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО
КОНАРЕ, ОБЩ. ГУРКОВО”.
ПЪРВО МЯСТО: Участник АРК- БИЛДИНГ” ООД, с подадена оферта с вх. №
К – 1104/02.05.2018 г., 11:35 ч., ЕИК 128048219, с адрес: гр. Ямбол, 8600, ул.
„Железничарка“ № 12, представляван от Стоян Карапетков – управител, с предложена
ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на обществената поръчката е в размер на 1 835,22 лв.
(хиляда осемстотин тридесет и пет лева и двадесет и две стотинки) без ДДС или 2 202,26
лв. (две хиляди двеста и два лева и двадесет и шест стотинки) с ДДС.
ВТОРО МЯСТО: Участник „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с подадена оферта с вх.
№ К – 1113/02.05.2018 г., 15:24 ч., ЕИК 203215490, с адрес: гр. София, 1700, ул. „21-ви
век“ № 17, ет. 4, ап. 6, представляван от Бончо Бонев – управител, с предложена ОБЩА
ЦЕНА за изпълнение на обществената поръчката е в размер на 1 839,20 лв. (хиляда
осемстотин тридесет и девет лева и двадесет стотинки) без ДДС или 2 207,04 лв. (две
хиляди двеста и седем лева и четири стотинки) с ДДС.
III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАРАЖ НА РСПБЗН В
ГР. ГУРКОВО”.
1 ПЪРВО МЯСТО: Участник „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с подадена оферта с вх. № К –
1113/02.05.2018 г., 15:24 ч., ЕИК 203215490, с адрес: гр. София, 1700, ул. „21-ви век“ №
17, ет. 4, ап. 6, представляван от Бончо Бонев – управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 9 647,73 лв. (девет хиляди
шестстотин четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС или
11 577,28 лв. (единадесет хиляди петстотин седемдесет и седем лева и двадесет и осем
стотинки) с ДДС.
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IV. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МИНИ ФУТБОЛНО
ИГРИЩЕ В С. ПАНИЧЕРЕВО, ОБЩ. ГУРКОВО”.
ПЪРВО МЯСТО: Участник „ФОРУМ 49” ЕООД, с подадена оферта с вх. № К –
1109/02.05.2018 г., 14:16 ч., ЕИК 123562647, с адрес: гр. Стара Загора, 6000, ул.
„Христо Ботев“ № 140, представляван от Иван Иванов – управител, с предложена
ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на обществената поръчката е в размер на 51 968,50 лв.
(петдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и петдесет стотинки) без
ДДС или 62 362,20 лв. (шестдесет и две хиляди триста шестдесет и два лева и двадесет
стотинки) с ДДС.
V. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА
„ЦЕНТЪР 2” В ГР. ГУРКОВО”.
ПЪРВО МЯСТО: Участник „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с подадена оферта с вх. № К –
1113/02.05.2018 г., 15:24 ч., ЕИК 203215490, с адрес: гр. София, 1700, ул. „21-ви век“ №
17, ет. 4, ап. 6, представляван от Бончо Бонев- управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 2 508,60 лв. (две хиляди петстотин
и осем лева и шестдесет стотинки) без ДДС или 3 010,32 лв. (три хиляди и десет лева и
тридесет и две стотинки) с ДДС.
VI. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА
„ЦЕНТЪР” В ГР. ГУРКОВО”.
ПЪРВО МЯСТО: Участник „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с подадена оферта с вх. № К –
1113/02.05.2018 г., 15:24 ч., ЕИК 203215490, с адрес: гр. София, 1700, ул. „21-ви век“ №
17, ет. 4, ап. 6, представляван от Бончо Бонев- управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 11 045,17 лв. (единадесет хиляди
четиридесет и пет лева и седемнадесет стотинки) без ДДС или 13 254,20 лв. (тринадесет
хиляди двеста ) с ДДС.
О П Р Е Д Е Л Я М:
I. Участник „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с подадена оферта с вх. № К –
1113/02.05.2018 г., 15:24 ч., ЕИК 203215490, с адрес: гр. София, 1700, ул. „21-ви век“ №
17, ет. 4, ап. 6, представляван от Бончо Бонев – управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 10 662,62 лв. (десет хиляди
шестстотин шестдесет и два лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС или 12 795,14 лв.
(дванадесет хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и четиринадесет стотинки) с ДДС,
класиран на ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет:
„Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната
програма на община Гурково за 2018 г. за обособена позиция № 1: „Основен ремонт
на санитарен възел в НЧ „Войвода Генчо Къргов- 1920 г. гр. Гурково”.
Мотиви за определяне на изпълнител:
По отношение на участника „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД не са налице основанията за
отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, подадената от него
оферта е предложил най-цена, съгласно прилагане на предварително обявените от
възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
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II. Участник АРК- БИЛДИНГ” ООД, с подадена оферта с вх. № К – 1104/02.05.2018
г., 11:35 ч., ЕИК 128048219, с адрес: гр. Ямбол, 8600, ул. „Железничарка“ № 12,
представляван от Стоян Карапетков – управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 1 835,22 лв. (хиляда осемстотин
тридесет и пет лева и двадесет и две стотинки) без ДДС или 2 202,26 лв. (две хиляди
двеста и два лева и двадесет и шест стотинки) с ДДС, класиран на ПЪРВО МЯСТО за
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: „Извършване на строителни и
ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за
2018 г. за обособена позиция № 2: „Ремонт на сградата на кметство Конаре, общ.
Гурково”
Мотиви за определяне на изпълнител:
По отношение на участника АРК- БИЛДИНГ” ООД не са налице основанията за
отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, подадената от него
оферта е предложил най-цена, съгласно прилагане на предварително обявените от
възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
III.Участник „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с подадена оферта с вх. № К –
1113/02.05.2018 г., 15:24 ч., ЕИК 203215490, с адрес: гр. София, 1700, ул. „21-ви век“ №
17, ет. 4, ап. 6, представляван от Бончо Бонев – управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 9 647,73 лв. (девет хиляди
шестстотин четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС или
11 577,28 лв. (единадесет хиляди петстотин седемдесет и седем лева и двадесет и осем
стотинки) с ДДС, класиран на ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената
поръчка с предмет: „Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от
инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. за обособена позиция № 3:
„Изграждане на гараж на РСПБЗН в гр. Гурково”
Мотиви за определяне на изпълнител:
По отношение на участника „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД не са налице основанията за
отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, подадената от него
оферта е предложил най-цена, съгласно прилагане на предварително обявените от
възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
IV. Участник „ФОРУМ 49” ЕООД, с подадена оферта с вх. № К – 1109/02.05.2018 г.,
14:16 ч., ЕИК 123562647, с адрес: гр. Стара Загора, 6000, ул. „Христо Ботев“ № 140,
представляван от Иван Иванов – управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 51 968,50 лв. (петдесет и една
хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и петдесет стотинки) без ДДС или 62 362,20
лв. (шестдесет и две хиляди триста шестдесет и два лева и двадесет стотинки) с ДДС,
класиран на ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет:
„Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната
програма на община Гурково за 2018 г. за обособена позиция № 6: „Изграждане на
мини футболно игрище в с. Паничерево, общ. Гурково”.
Мотиви за определяне на изпълнител:
По отношение на участника „ФОРУМ 49” ЕООД не са налице основанията за
отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, подадената от него
оферта е предложил най-цена, съгласно прилагане на предварително обявените от
възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
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V. Участник „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с подадена оферта с вх. № К –
1113/02.05.2018 г., 15:24 ч., ЕИК 203215490, с адрес: гр. София, 1700, ул. „21-ви век“ №
17, ет. 4, ап. 6, представляван от Бончо Бонев- управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 2 508,60 лв. (две хиляди петстотин и
осем лева и шестдесет стотинки) без ДДС или 3 010,32 лв. (три хиляди и десет лева и
тридесет и две стотинки) с ДДС, класиран на ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на
обществената поръчка с предмет: „Извършване на строителни и ремонтни дейности на
обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. за обособена
позиция № 7: „Изграждане на спортна площадка „Център 2” в гр. Гурково”.
Мотиви за определяне на изпълнител:
По отношение на участника „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД не са налице основанията за
отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, подадената от него
оферта е предложил най-цена, съгласно прилагане на предварително обявените от
възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
VI. Участник „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с подадена оферта с вх. № К –
1113/02.05.2018 г., 15:24 ч., ЕИК 203215490, с адрес: гр. София, 1700, ул. „21-ви век“ №
17, ет. 4, ап. 6, представляван от Бончо Бонев- управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 11 045,17 лв. (единадесет хиляди
четиридесет и пет лева и седемнадесет стотинки) без ДДС или 13 254,20 лв. (тринадесет
хиляди двеста ) с ДДС, класиран на ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на
обществената поръчка с предмет: „Извършване на строителни и ремонтни дейности на
обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. за обособена
позиция № 8: „Изграждане на детска площадка „Център” в гр. Гурково”.
Мотиви за определяне на изпълнител:
По отношение на участника „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД не са налице основанията за
отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, подадената от него
оферта е предложил най-цена, съгласно прилагане на предварително обявените от
възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
О Т С Т Р А Н Я В А М:
1.
Участник „СИНТО- ГОЕЛ” ООД, с подадена оферта с № К1115/02.05.2018 г. в 16:00 часа, гр. Стара Загора, бул. „Славянска” № 56.
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, във връзка с това, че
участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката.
Мотиви за отстраняване на участника: Комисията е констатирала, че
представената оферта е в прозрачен плик, прозрачността е такава, че може да се
разчете съдържанието му. В опаковката не се съдържат документи по чл. 39, ал.2 и 3
от ППЗОП, видно от прозрачността на плика е поставена единствено Количественостойностна сметка, позволяваща на комисията да се запознае с ценовото предложение
на участника.
Комисията счита, че участникът не е спазил императивната разпоредба на чл.
47, ал. 3 от ППЗОП, съгласно която при публично състезание опаковката, включва
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1, опис на представените документи, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2.
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Предвид гореописаното, се установи, че представената оферта не отговаря на
изискванията на възложителя, поставени в документацията за участие и на
основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, участник „СИНТО- ГОЕЛ” ООД се
отстранява, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката.
1. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с подадена оферта вх. № К-1113/02.05.2018 г. в 15:24
часа, представлявано от Бончо Бонев – Управител, вписано в Търговски регистър и
регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписвания с ЕИК
203215490, относно обособена позиция № 6: „Изграждане на мини футболно игрище в
с. Паничерево, общ. Гурково”.
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП, във връзка с това, че
участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката.
Мотиви за отстраняване на участника:
В изготвеният от участника линеен график в описаните видове СМР липсват 4
позиции, подробно описани в техническата спецификация за конкретната обособена
позиция, а именно: доставка и монтаж на ограда за футболен терен с мрежа зелена с
ПВЦ покритие, дебелина 4 мм, и височина Н = 4м. с поцинковани стълбове
вертикално 80/60/4 и на разстояние 2.80 с височина 4/6 м и хоризонтални разпънки за
укрепване на стълбове 60/40/3 в два реда, доставка и монтаж на полиетиленова
мрежа Н = 2м / за д футболни врати, доставка и монтаж на метални футболни
врати с мрежа 200/300, доставка и монтаж на метални ел.стълбове с Н = 8 м по 2
бр. прожектори ,ел.прожектор LED 100W на стълб.
Съгласно изискванията на възложителят линейният календарен план е график за
изпълнение на конкретните строителни работи, който трябва да прецизира
съответните дейности, по дати, разпределение на човешки и технически ресурси и т.н.,
както и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.
Календарният план следва да показва последователността, продължителността и
разпределението във времето на предвидените работи на всеки подобект и на обекта
като цяло”.
Наличните несъответствия се явяват съществени непълноти и предвид
документацията за участие „Когато в предложението за изпълнение и неговите
приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на
изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни
работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия,
свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.”
Предвид гореописаното, се установи, че представената оферта не отговаря на
изискванията на възложителя, поставени в документацията за участие и на
основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, участник „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД се
отстранява, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката, за обособена позиция № 6: „Изграждане на мини
футболно игрище в с. Паничерево, общ. Гурково”.
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
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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 ИВАНОВ /П.П/ Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
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