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-381/21.08.2018 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:
- № 1: „Основен ремонт на общинска сграда- бивша фурна в с. Конаре, общ.
Гурково - подмяна на дограма”;
- № 2: „Изграждане на обреден дом в гробищен парк 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 № З-344/23.07.2018 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:
- № 1: „Основен ремонт на общинска сграда- бивша фурна в с. Конаре, общ.
Гурково - подмяна на дограма”;
- № 2: „Изграждане на обреден дом в гробищен парк в гр. Гурково”, открита с
Решение № З-286/15.06.2018 г. на Кмета на Община Гурково, публикувана под уникален
номер № 00694-2018-0003 в Регистъра на обществените поръчки.
I. ОБЯВЯВАМ класираните участници въз основа на „икономически найизгодна оферта“,по критерии за възлагане „най-ниска цена“, както следва:
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА
СГРАДА- БИВША ФУРНА В С. КОНАРЕ, ОБЩ. ГУРКОВО - ПОДМЯНА НА
ДОГРАМА”.
 ПЪРВО МЯСТО: Участник АРК- БИЛДИНГ” ООД, с подадена оферта с
вх. № К – 1761/16.07.2018 г., 14:19 ч., ЕИК 128048219, с адрес: гр. Ямбол, 8600, ул.
„Железничарка“ № 12, представляван от С.К. – управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 5 150,62 лв. (пет хиляди стои
петдесет лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС или 6 180,74 лв. (шест хиляди сто
и осемдесет лева и седемдесет и четири стотинки) с ДДС.
 ВТОРО МЯСТО: Участник „САГА СТРОЙ” ООД, с подадена оферта с
вх. № К – 1760/16.07.2018 г., 14:16 ч., ЕИК 123009080, с адрес: гр. Казанлък, 6100, ул.
„Козлодуй“ № 1, представляван от Г.Я. – управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 6 636,85 лв. (шест хиляди
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шестстотин тридесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС или 7 964,22
лв. (седем хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и двадесет и две стотинки) с
ДДС.
2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В
ГРОБИЩЕН ПАРК В ГР. ГУРКОВО”.
 ПЪРВО МЯСТО: Участник АРК- БИЛДИНГ” ООД, с подадена оферта с вх. №
К – 1761/16.07.2018 г., 14:19 ч., ЕИК 128048219, с адрес: гр. Ямбол, 8600, ул.
„Железничарка“ № 12, представляван от С.К. – управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 13 685,07 лв. (тринадесет хиляди
шестстотин осемдесет и пет лева и седем стотинки) без ДДС или 16 422,09 лв.
(шестнадесет хиляди четиристотин двадесет и два лева и девет стотинки) с ДДС.
II. О П Р Е Д Е Л Я М:
1. Участник „АРК- БИЛДИНГ” ООД, с подадена оферта с вх. № К –
1761/16.07.2018 г., 14:19 ч., ЕИК 128048219, с адрес: гр. Ямбол, 8600, ул. „Железничарка“
№ 12, представляван от С.К. – управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на
обществената поръчката е в размер на 5 150,62 лв. (пет хиляди стои петдесет лева и
шестдесет и две стотинки) без ДДС или 6 180,74 лв. (шест хиляди сто и осемдесет
лева и седемдесет и четири 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. по обособена позиция № 1: „Основен ремонт на общинска сграда- бивша
фурна в с. Конаре, общ. Гурково - подмяна на дограма”.
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.
2. 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 С.К. – управител, с предложена ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на
обществената поръчката е в размер на 13 685,07 лв. (тринадесет хиляди шестстотин
осемдесет и пет лева и седем стотинки) без ДДС или 16 422,09 лв. (шестнадесет
хиляди четиристотин двадесет и два лева и девет 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: „Изграждане на обреден дом в
гробищен парк в гр. 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.
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III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ: няма
На основание чл.43, ал.1, изречение първо от ЗОП настоящото решение да се
изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до
участниците, решението и протоколите и доклада на комисията, да се публикуват в
профила на купувача.
На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП посочвам връзка към
електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и
доклада на комисията: http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-56.html.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в
сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

ИВАН ИВАНОВ /П.П./
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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