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П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №  2 

 

 от заседание на комисията, 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”, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 

Днес, 21.05.2018 г. (понеделник), 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 № 203/03.05.2018 г. на Kмета 

на Община Гурково, в състав: 

 

Председател: М.Г.- гл. инженер- строителен инженер; 

 

Членове: 

1) И.Г. –  юрист; 

2) С.С.- ст. специалист „Капитално строителство”,  

строителен техник; 

3) Д.К.- ст. специалист „Обществени поръчки и  
инвестиционни дейности”, строителен техник; 

4) Р.П.- ст. счетоводител, икономист; 

 

Комисията се събра след като изтече законовият срок за получаване на 

допълнителни документи. 
 

І. 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/ 03.05.2018 г. – 09.05.2018 г., комисията е изискала от  

Участник № 1 –– „АРК- БИЛДИНГ” ООД, да представи: 

 

1.1. За обособена позиция №1: 
 Нов ЕЕДОП от „АРК- БИЛДИНГ” ООД, който да бъде попълнен и  

представен в електронен вариант съгласно указанията на възложителя, а имено:  
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„Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника в съответствие с изискванията на закона и условията на 

възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в 

обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 

лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката- попълва 

се приложеният към настоящата документация образец на ЕЕДОП.  

След попълване на ЕЕДОП, същият следва да бъде преобразуван /конвертиран/ 

във формат, които не следва да позволява редактиране на неговото съдържание и да 

бъде цифрово подписан.  

 Така изготвеният електронен ЕЕДОП следва да бъде приложен на подходящ 

оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път 

до изготвения и подписан електронен ЕЕДОП. В този случай документът следва да е 

снабден с т. нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и 

качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване 

на заявленията/офертите.” 

1.2. За обособена позиция №2: 

 Нов ЕЕДОП от „АРК- БИЛДИНГ” ООД, който да бъде попълнен и  

представен в електронен вариант съгласно указанията на възложителя, а имено:  

„Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника в съответствие с изискванията на закона и условията на 

възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в 

обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 

лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката- попълва 

се приложеният към настоящата документация образец на ЕЕДОП.  

След попълване на ЕЕДОП, същият следва да бъде преобразуван /конвертиран/ 

във формат, които не следва да позволява редактиране на неговото съдържание и да 

бъде цифрово подписан.  

 Така изготвеният електронен ЕЕДОП следва да бъде приложен на подходящ 

оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път 

до изготвения и подписан електронен ЕЕДОП. В този случай документът следва да е 

снабден с т. нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и 

качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване 

на заявленията/офертите.” 

 

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) участникът е представил: 

Допълнителни документи, вх. № К-1235/17.05.2018 г., съдържащи: 

- Придружително писмо с изх. № 32/15.05.2018 г.; 

- еЕЕДОП на оптичен носител за обособена позиция № 1, който участникът е  

попълнил и представил в електронен вариант съгласно указанията на възложителя.  

 

След разглеждането им комисията установи, че информацията в  

представеният ЕЕДОП и документи, отговарят напълно на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

- еЕЕДОП на оптичен носител за обособена позиция № 2, който участникът е  

попълнил и представил в електронен вариант съгласно указанията на възложителя.  
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След разглеждането им комисията 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 № 1 –– „АРК- 

БИЛДИНГ” ООД до разглеждане на представеното техническо предложение за 

Обособена позиция № 1 и 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. 

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за 

подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо 

участие. 

2. С Протокол № 1/ 03.05.2018 г.-09.05.2018 г., комисията е изискала от  

Участник № 2 – „ФОРУМ- 49” ЕООД  да представи: 

 

2.1. Нов ЕЕДОП от ФОРУМ- 49” ЕООД , в който: 

 В част II: Информация за икономическия оператор, буква А: Информация 

за икономическия оператор, на въпроса „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система (система за предварително класиране)?“, 

участникът да посочи отговор. 
 

 В част III, буква Г, „Други основания за изключване, които може да  

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка”, на въпроса „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление 

или в документацията за обществената поръчка?”, участникът да посочи отговор. 

 

 В част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово  

състояние т.1а), т.2а), т.5 , участникът е представил информация относно критерии за 

подбор, която не е изискана от възложителя в обявлението и в документацията. 

 Съгласно изискванията за попълване на ЕЕДОП „Икономическият оператор 

следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били 

изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението”. 

 

 Участникът да се съобрази с горепосочените изисквания. 

 

 В част IV Критерии за подбор, буква А: Годност, в т. 1 от ЕЕДОП е  

представена информация, която не съответства на изискванията на процедурата, 

относно изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност, а именно: „Участникът следва да е  вписван в централния професионален 

регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, съгласно 

чл.157,ал.2 от ЗУТ,  за изпълнение на строежи от категорията строеж: Обособена 

позиция № 6- I-ва група, V-та категория.”. 
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 Комисията установи, че участникът е представил изискуемата информация в 

Част IV, буква А, т. 2 на ЕЕДОП.  

Участникът е отговорил с „ДА” на твърдението, че документите доказващи 

вписването в ЦПРС са на разположение в електронен формат, но не е посочил 

електронен адрес, на които информацията е публично достъпна. 

Да се попълни коректно изискуемата информация. 

 

 В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални  

способности т. 1), участникът е представил информация за обекти, които е изпълнил, 

но от представената информация не става ясно дали изпълнените обекти се явяват 

сходни с предмета на поръчката, както и дали са изпълнени през последните 5 (пет) 

години от датата на подаване на офертата,  каквото е изискването поставено от 

възложителя, гласящо: „Участникът следва да е изпълнил строителство с предмет 

идентичен или сходен* с този на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на 

подаване на офертата”. 

 

*Под сходни с предмета на поръчката дейности, следва да се разбира:  

Обособена позиция № 6- изграждане и/или реконструкция на спортни и/или 

детски площадка за игра, както и благоустрояване и/или паркоустрояване и/или 

озеленяване 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.  

 

Освен това изискването на възложителят е участникът да е изпълнил 

строителство с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните 5 

(пет) години от датата на подаване на офертата, а в „отговор” участникът е записал: 

„Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [3 години ]”. 

 

 Да се представи информация, която да удовлетворява изискванията на 

възложителя за изпълнените на обекти идентични или сходни с предмета на 

поръчката /за обособена позиция № 6/ и това дали описаните обекти са изпълнени 

през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. 

 В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални  

способности т,2, т.4, т.5, т.6, т.8 и т.12 участникът е представил информация относно 

критерии за подбор, която не е изискана от възложителя в обявлението и в 

документацията. 

Съгласно изискванията за попълване на ЕЕДОП „Икономическият оператор 

следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били 

изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението” 

 Участникът да се съобрази с горепосочените изисквания. 

 

 В част VI Заключителни получения, участникът не е декларирал  

изискуемата информация. 

 Да се попълни коректно изискуемата информация. 
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 Представеният електронен вариант на ЕЕДОП не е подписан цифрово. 

Да се подпише цифрово електронният вариант на ЕЕДОП. 

 

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) участникът е представил: 

Допълнителни документи, вх. № К-1223/16.05.2018 г., съдържащи: 

 

- Придружително писмо; 

- еЕЕДОП на оптичен носител, в който: 

 

 В част II: Информация за икономическия оператор, буква А: Информация 

за икономическия оператор, на въпроса „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система (система за предварително класиране)?“, 

участникът е отговорил „НЕ”. 
 

 В част III, буква Г, „Други основания за изключване, които може да  

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка”, на въпроса „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление 

или в документацията за обществената поръчка?”, участникът е посочил отговор 

„НЕ”. 

 

 В част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово  

състояние т.1а), т.2а), т.5 , участникът е представил информация относно критерии за 

подбор, която не е изискана от възложителя в обявлението и в документацията- 

участникът се е съобразил с изискванията за попълване на ЕЕДОП, като е 

премахнал неизискуемата информация. 

 

 В част IV Критерии за подбор, буква А: Годност, в т. 1 от ЕЕДОП е  

представена информация, която не съответства на изискванията на процедурата, 

относно изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност, а именно: „Участникът следва да е  вписван в централния професионален 

регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, съгласно 

чл.157,ал.2 от ЗУТ,  за изпълнение на строежи от категорията строеж: Обособена 

позиция № 6- I-ва група, V-та категория.”. 

 Комисията установи, че участникът е представил изискуемата информация в 

Част IV, буква А, т. 2 на ЕЕДОП.  

Участникът е отговорил с „ДА” на твърдението, че документите доказващи 

вписването в ЦПРС са на разположение в електронен формат, но не е посочил 

електронен адрес, на които информацията е публично достъпна - участникът е 

попълнил коректно изискуемата информация. 

 

 В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални  

способности т. 1), участникът е представил информация за обекти, които е изпълнил, 

но от представената информация не става ясно дали изпълнените обекти се явяват 

сходни с предмета на поръчката, както и дали са изпълнени през последните 5 (пет) 

години от датата на подаване на офертата,  каквото е изискването поставено от 

възложителя, гласящо: „Участникът следва да е изпълнил строителство с предмет 
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идентичен или сходен* с този на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на 

подаване на офертата”. 

 

*Под сходни с предмета на поръчката дейности, следва да се разбира:  

Обособена позиция № 6- изграждане и/или реконструкция на спортни и/или 

детски площадка за игра, както и благоустрояване и/или паркоустрояване и/или 

озеленяване 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.  

 

Освен това изискването на възложителят е участникът да е изпълнил 

строителство с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните 5 

(пет) години от датата на подаване на офертата, а в „отговор” участникът е записал: 

„Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [3 години ]”. 

 

 Участникът е представил информация, удовлетворяваща изискванията на 

възложителя относно изпълнението на обект идентичен или сходен с предмета на 

поръчката /обособена позиция № 6/, като е описал и това, че обектите са 

изпълнени през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата. 

 В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални  

способности т,2,  т.4, т.5, т.6, т.8 и т.12 участникът е представил информация относно 

критерии за подбор, която не е изискана от възложителя в обявлението и в 

документацията - участникът се е съобразил с изискванията за попълване на 

ЕЕДОП, като е премахнал неизискуемата информация. 

 

 В част VI Заключителни получения, участникът не е декларирал  

изискуемата информация – участникът е попълнил коректно изискуемата 

информация. 

 

 Представеният електронен вариант на ЕЕДОП не е подписан цифрово-  

участникът е подписал цифрово електронният вариант на ЕЕДОП. 

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 2 – „ФОРУМ- 

49” ЕООД до разглеждане на представеното техническо предложение за обособена 

позиция № 6, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими 

документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние 

и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за 

подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо 

участие. 

 

ІI. ЕТАП. Преглед, проверка за съответствието на техническите предложения и 

линеен календарен график с предварително обявените условия на допуснатите 

участници. 
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1. УЧАСТНИК №1- „АРК- БИЛДИНГ” ООД. 

 

1.1.Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на санитарен възел в НЧ  

„Войвода Генчо Къргов- 1920 г. гр. Гурково”. 

- Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ за участие в  

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на 

община Гурково за 2018 г. по Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на 

санитарен възел в НЧ „Войвода Генчо Къргов- 1920 г. гр. Гурково”, попълнен 

Образец № 4, в което е предложил срок за изпълнение 30 /тридесет/ календарни дни, 

гаранционен срок за изпълнените СМР 5 /пет/ календарни години. 

Към попълнения образец на техническо предложение, участникът е представил 

Линеен календарен график и Предложение за изпълнение на поръчката с техническата 

спецификация. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката, участникът е представил 

характеристика на строежа. 

Представени са етапи и последователност на предвидените дейности. 

Представени са дейностите в етапа на извършване на СМР- подготвителни 

дейности за започване на строителство и мобилизация, изпълнение на СМР, съгласно 

изготвения Линеен календарен график, етап за предаване на Възложителя и етап за 

гаранционно обслужване. 

Представени са задълженията на Технически ръководител, Длъжностното лице 

по безопасност на труда и Отговорника по качеството. 

Подробно са описани организацията за доставка на материалите и 

разпределение на механизацията на обекта.  

Участникът е описал подробно обхвата на работата и процедурите за контрол на 

качеството. 

 

След преглед на Техническо предложение и Линеен график, комисията 

установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до 

оценяване по критерии „най-ниска цена“, УЧАСТНИК №1- „АРК- БИЛДИНГ” 

ООД за обособена позиция № 1: „Основен ремонт на санитарен възел в НЧ 

„Войвода Генчо Къргов- 1920 г. гр. Гурково”. 

 

1.2. Обособена позиция № 2: „Ремонт на сградата на кметство Конаре, община  

Гурково” 

- Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ за участие в  

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на 

община Гурково за 2018 г. по Обособена позиция № 2: „Ремонт на сградата на 

кметство Конаре, община Гурково”, попълнен Образец № 4, в което е предложил 

срок за изпълнение 10 /десет/ календарни дни, гаранционен срок за изпълнените СМР 

5 /пет/ календарни години. 
Към попълнения образец на техническо предложение, участникът е представил 

Линеен календарен график и Предложение за изпълнение на поръчката с техническата 

спецификация. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката, участникът е представил 

характеристика на строежа. 
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Представени са етапи и последователност на предвидените дейности. 

Представени са дейностите в етапа на извършване на СМР- подготвителни 

дейности за започване на строителство и мобилизация, изпълнение на СМР, съгласно 

изготвения Линеен календарен график, етап за предаване на Възложителя и етап за 

гаранционно обслужване. 

Представени са задълженията на Технически ръководител, Длъжностното лице 

по безопасност на труда и Отговорника по качеството. 

Подробно са описани организацията за доставка на материалите и 

разпределение на механизацията на обекта.  

Участникът е описал подробно обхвата на работата и процедурите за контрол на 

качеството. 

 

След преглед на Техническо предложение и Линеен график, комисията 

установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до 

оценяване по критерии „най-ниска цена“, УЧАСТНИК №1- „АРК- БИЛДИНГ” 

ООД за обособена позиция № 2: „Ремонт на сградата на кметство Конаре, община 

Гурково”. 

 

2. УЧАСТНИК № 2 – „ФОРУМ- 49” ЕООД . 

 

- Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ за участие в  

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на 

община Гурково за 2018 г. по Обособена позиция № 6: „Изграждане на мини 

футболно игрище в с. Паничерево, общ. Гурково”, попълнен Образец № 4, в което е 

предложил срок за изпълнение 60 /шестдесет/ календарни дни, гаранционен срок за 

изпълнените СМР 5 /пет/ календарни години и гаранционен срок за доставка на 

съоръжение 3 /три/ календарни години. 

 

Участникът е представил „Линеен график“ и „Диаграма на работната ръка“. 

 

След преглед на Техническо предложение и Линеен график, комисията 

установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до 

оценяване по критерии „най-ниска цена“, УЧАСТНИК №2 - „ФОРУМ-49” ЕООД за 

обособена позиция № 6: „Изграждане на мини футболно игрище в с. Паничерево, 

общ. Гурково”. 

 

3. УЧАСТНИК № 3 – „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД. 

 

3.1.Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на санитарен възел в НЧ  

„Войвода Генчо Къргов- 1920 г., гр. Гурково”. 

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Извършване на 

строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на 

община Гурково за 2018 г. по Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на 

санитарен възел в НЧ „Войвода Генчо Къргов- 1920 г., гр. Гурково”, попълнен 

Образец № 4, в което е предложил срок за изпълнение 30 /тридесет/ календарни дни, 

гаранционен срок за изпълнените СМР 5 /пет/ календарни години. 
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Участникът е представил „Линеен график“ и „Диаграма на работната ръка“. 

 

След преглед на Техническо предложение и Линеен график, комисията 

установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до 

оценяване по критерии „най-ниска цена“, УЧАСТНИК № 3 – „ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД, за Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на санитарен възел в НЧ 

„Войвода Генчо Къргов- 1920 г., гр. Гурково”. 

3.2. Обособена позиция № 2: „Ремонт на сградата на кметство Конаре, община  

Гурково”. 

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Извършване на 

строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на 

община Гурково за 2018 г. по Обособена позиция № 2: „Ремонт на сградата на 

кметство Конаре, община Гурково”, попълнен Образец № 4, в което е предложил 

срок за изпълнение 10 /десет/ календарни дни, гаранционен срок за изпълнените СМР 

5 /пет/ календарни години. 

 

Участникът е представил „Линеен график“ и „Диаграма на работната ръка“. 

 

След преглед на Техническо предложение и Линеен график, комисията 

установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до 

оценяване по критерии „най-ниска цена“, УЧАСТНИК № 3 – „ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД, за Обособена позиция № 2: „Ремонт на сградата на кметство Конаре, 

община Гурково”. 

 

3.3.Обособена позиция № 3: „Изграждане на гараж на РСПБЗН в гр. Гурково”. 

 

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Извършване на 

строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на 

община Гурково за 2018 г. по Обособена позиция № 3: „Изграждане на гараж на 

РСПБЗН в гр. Гурково”, попълнен Образец № 4, в което е предложил срок за 

изпълнение 30 /тридесет/ календарни дни, гаранционен срок за изпълнените СМР 5 

/пет/ календарни години. 

 

Участникът е представил „Линеен график“ и „Диаграма на работната ръка“. 

 

След преглед на Техническо предложение и Линеен график, комисията 

установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до 

оценяване по критерии „най-ниска цена“, УЧАСТНИК № 3 – „ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД, за Обособена позиция № 3: „Изграждане на гараж на РСПБЗН в гр. 

Гурково”. 

 

3.4. Обособена позиция № 6: „Изграждане на мини футболно игрище в с.  

Паничерево, общ. Гурково”. 

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Извършване на 
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строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на 

община Гурково за 2018 г. по Обособена позиция № 6: „Изграждане на мини 

футболно игрище в с. Паничерево, общ. Гурково”, попълнен Образец № 4, в което е 

предложил срок за изпълнение 40 /четиридесет/ календарни дни, гаранционен срок за 

изпълнените СМР 5 /пет/ календарни години и гаранционен срок за доставени 

съоръжения 5 /пет/ календарни години. 

 

Участникът е представил „Линеен график“ и „Диаграма на работната ръка“. 

 

След преглед на Линейният график, комисията констатира следното: 

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, комисията установи, че представеният „Линеен 

график“ не кореспондира с изискванията на възложителя, поставени в 

документацията за участие и Комисията предлага на Възложителя, участник 

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на 

основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП, 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”. 

 

3.5. Обособена позиция № 7: „Изграждане на спортна площадка „Център 2” в  

гр. Гурково”. 

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Извършване на 

строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на 

община Гурково за 2018 г. по Обособена позиция № 7: „Изграждане на спортна 

площадка „Център 2” в гр. Гурково”, попълнен Образец № 4, в което е предложил 

срок за изпълнение 30 /тридесет/ календарни дни, гаранционен срок за изпълнените 
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СМР 5 /пет/ календарни години и гаранционен срок за доставени съоръжения 5 /пет/ 

календарни години. 

 

Участникът е представил „Линеен график“ и „Диаграма на работната ръка“. 

 

След преглед на Техническо предложение и Линеен график, комисията 

установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до 

оценяване по критерии „най-ниска цена“, УЧАСТНИК № 3 – „ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД, за Обособена позиция № 7: „Изграждане на спортна площадка „Център 2” 

в гр. Гурково”. 

 

3.6. Обособена позиция № 8: „Изграждане на детска площадка „Център” в гр.  

Гурково”. 

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Извършване на 

строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на 

община Гурково за 2018 г. по Обособена позиция № 8: „Изграждане на детска 

площадка „Център” в гр. Гурково”, попълнен Образец № 4, в което е предложил 

срок за изпълнение 30 /тридесет/ календарни дни, гаранционен срок за изпълнените 

СМР 5 /пет/ календарни години и гаранционен срок за доставени съоръжения 5 /пет/ 

календарни години. 

 

Участникът е представил „Линеен график“ и „Диаграма на работната ръка“. 

 

След преглед на Техническо предложение и Линеен график, комисията 

установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до 

оценяване по критерии „най-ниска цена“, УЧАСТНИК № 3 – „ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД, за Обособена позиция № 8: „Изграждане на детска площадка „Център” в 

гр. Гурково”. 

 

След разглеждане на представените документи и допълнително 

представените документи относно съответствието на участниците с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор и преглед, проверка за 

съответствието на техническите предложения и линеен календарен график с 

предварително обявените условия, комисията предлага:  

№ Участник 

Допуснат до отваряне на ценово предложение  

по обособени позиции– 

ДА 

или 

НЕ 

1 
„АРК- БИЛДИНГ” ООД Обособена позиция № 1- ДА 

Обособена позиция № 2- ДА 

2 „ФОРУМ- 49” ЕООД Обособена позиция № 6- ДА 



12 

3 

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД Обособена позиция № 1- ДА 

Обособена позиция № 2- ДА 

Обособена позиция № 3- ДА 

Обособена позиция № 6 - НЕ - предложен за 

отстраняване на основание чл. 107, т.2, б. „А” 

от ЗОП; 

Обособена позиция № 7 - ДА 

Обособена позиция № 8 - ДА 

4 
„СИНТО- ГОЕЛ” ООД НЕ - предложен за отстраняване на основание 

чл. 107, т.2, б. „А” от ЗОП 

 

С това комисията приключи своята работа на 22.05.2018г., в 12:00 ч. 

Следващото заседание, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите 

предложения на участниците ще се състои на 29.05.2018 г. до 11:00 часа в сградата на 

Община Гурково, с адрес: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" № 3, 

Заседателна зала, за което на профила на купувача ще бъде публикувано съобщение. 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Г.  /П/ Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

Членове:  
1. И.Г. /П/Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

2. С.С /П/Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

3. Д.К. /П/ Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

4. Р.П. /П/Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


	П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №  2

