П Р О Т О К О Л №3
от заседание на комисията, 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”;
Днес, 17.08.2018 г. (петък), 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 № З-344/23.07.2018 г. на Кмета на Община
Гурково, в състав:
Председател: адв. И.Г. – юрист;
Членове:
1) инж. М.Г.- Гл. инженер;
2) Д.К.- ст. специалист „Обществени поръчки и инвестиционни дейности”;
Комисията се събра в 11:00 часа в сградата на Община Гурково, заседателна
зала, за да отвори публично и оповести ценовите предложения на допуснатите до този
етап участници 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”;
На 14.08.2018 г., на Профила на купувача е публикувано съобщение за датата,
мястото и часа на отварянето на ценовите предложения на участниците.
Председателя на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с
правилата за работа на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите
предложения.
На публичното заседание на комисията не присъстват представители на
участниците, видно от Регистъра на участниците присъстващ на отварянето на
ценовите предложения на допуснатите участници, неразделна част от настоящия
протокол.
Комисията съобщи допуснатите и недопуснатите участници до отваряне на
ценовото предложение:
Допуснат до отваряне на ценово предложение
по обособени позиции–
№

Участник

ДА
или
НЕ

1

„САГА СТРОЙ” ООД

Обособена позиция № 1- ДА

2

„АРК- БИЛДИНГ” ООД

Обособена позиция № 1- ДА

1

Обособена позиция № 2- ДА
След което Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
допуснатите участници по реда на тяхното постъпване и оповести:
1. УЧАСТНИК №1- „САГА СТРОЙ” ООД
- Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на общинска сграда- бивша
фурна в с. Конаре, общ. Гурково - подмяна на дограма”;
Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал
съставена, съгласно Образец № 4. Предложената от участника ОБЩА ЦЕНА за
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 6 636,85 лв. (шест хиляди
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.
В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнена
Количествено стойностна сметка на хартиен носител с подпис и печат на участника.
Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
2. УЧАСТНИК № 2 – „АРК- БИЛДИНГ” ООД
2.1. Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на общинска сграда- бивша
фурна в с. Конаре, общ. Гурково - подмяна на дограма”;
Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал
съставена, съгласно Образец № 4. Предложената от участника 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.
В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнена
Количествено стойностна сметка на хартиен носител с подпис и печат на участника.
Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
2.2. Обособена позиция № 2: „Изграждане на обреден дом в гробищен парк в
гр. Гурково”;
Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал
съставена, съгласно Образец № 4. Предложената от участника 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.
В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнена
Количествено стойностна сметка на хартиен носител с подпис и печат на участника.
Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
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С това приключи публичното заседание, след което комисията продължи своята
работа в закрито заседание.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като извърши
проверка не приложените към Ценовите предложения на допуснатите участници,
количествено-стойностни сметки и единични анализни цени за всички включени
видове работи за всяка обособена позиция по отделно и констатира следното:
УЧАСТНИК №1- „САГА СТРОЙ” ООД

Обособена позиция № 1- не са допуснати аритметични грешки при образуване
на крайната предложена обща цена, предложените цени не надвишават определената
прогнозна стойност от Възложителя, обявена в Документацията и обявлението
Представените единични анализни цени за всички включени за изпълнение в
обособената позиция видове работи по КСС. Също така беше направена проверка за
съответствие дали единичните цени за вид работа от представени анализи
съответства на единичните цени за вида работа в КСС и несъответствия не бяха
открити.
УЧАСТНИК № 2 – „АРК- БИЛДИНГ” ООД

Обособена позиция № 1- не са допуснати аритметични грешки при образуване
на крайната предложена обща цена, предложените цени не надвишават определената
прогнозна стойност от Възложителя, обявена в Документацията и обявлението
Представените единични анализни цени за всички включени за изпълнение в
обособената позиция видове работи по КСС. Също така беше направена проверка за
съответствие дали единичните цени за вид работа от представени анализи
съответства на единичните цени за вида работа в КСС и несъответствия не бяха
открити.

Обособена позиция № 2- не са допуснати аритметични грешки при образуване
на крайната предложена обща цена, предложените цени не надвишават определената
прогнозна стойност от Възложителя, обявена в Документацията и обявлението
Представените единични анализни цени за всички включени за изпълнение в
обособената позиция видове работи по КСС. Също така беше направена проверка за
съответствие дали единичните цени за вид работа от представени анализи
съответства на единичните цени за вида работа в КСС и несъответствия не бяха
открити.
Въз основа на оценката на офертите по критерий „най-ниска цена“, Комисията
предлага следното класиране:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
Първо място: „АРК- БИЛДИНГ” ООД;
Второ място: „САГА СТРОЙ” ООД;
Комисията предлага на възложителя за Изпълнител да бъде избран класирания
на първо място участник: АРК- БИЛДИНГ” ООД, ЕИК 128048219, с адрес: гр.
Ямбол, 8600, ул. „Железничарка“ № 12, представляван от Стоян Карапетков –
управител.

3

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Първо място: „АРК- БИЛДИНГ” ООД;
Комисията предлага на възложителя за Изпълнител да бъде избран класирания
на първо място участник: АРК- БИЛДИНГ” ООД, ЕИК 128048219, с адрес: гр.
Ямбол, 8600, ул. „Железничарка“ № 12, представляван от Стоян Карапетков –
управител.
С това комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на
офертите на 17.08.2018 г. в 13:00 ч.
Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1/23.07.2018 г.- 26.07.2018 г. и
Протокол № 2/13.08.2018 г. представляват цялостният и окончателен протокол на
комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за
участие в процедура за възлагане 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”, 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, и се
предава на възложителя за утвърждаване по реда на чл. 106 от ЗОП.
Протоколът е съставен на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП.
Приложения: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с
подадените оферти от участниците.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на
20.08.2018 г., както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адв. И.Г. /----П-----/
ЧЛЕНОВЕ:
инж. М.Г. /----П----/
Д.К. /----П----/
Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1/23.07.2018 г.- 26.07.2018 г. и
Протокол № 2/13.08.2018 г. представляват цялостният и окончателен протокол на
комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за
участие в процедура за възлагане 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:
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- № 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, заедно с
цялата документация по обществената поръчка и подадените от участниците оферти, и
е приет и утвърден от Възложителя за издаване на решение по чл. 181, ал. 5 от ЗОП.

Дата: 20.08.2018 г.
УТВЪРДИЛ: /П.П./
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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