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      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-471/08.10.2018 г. 

 

гр. Гурково 

 

За класиране на участници и определяне на изпълнител на обществената 

поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Упражняване на 

строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, област Стара Загора”. 

 

На основание чл. 181, т.6 от ЗОП и отразените резултати в Протоколи № 1, №  2 

и № 3, на комисия, назначена със Заповед № З-392/28.08.2018 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: „Упражняване на 

строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, област Стара Загора”, открита 

с Решение № З-353/30.07.2018 г. на Кмета на община Гурково, публикувана под 

уникален номер № 00694-2018-0006 в Регистъра на обществените поръчки. 

 

 О Б Я В Я В А М : 

 

Класираните участници въз основа на „икономически най-изгодна оферта“ по 

критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, както следва: 

 

ПЪРВО И ЕДИНСТВЕНО МЯСТО: УЧАСТНИК „ИНТЕРНОРМ” ДЗЗД, с 

подадена оферта с вх. № К-2101 от 27.08.2018 г., в 14:45 часа, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район Лозенец, бул. “Черни връх” №59А, ет. Партер, 

представлявано от Сълзица Давидова Арнаудова - представляващ обединението и 

съдружници в обединението: „ИнтерПроКонсулт“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, кв. Дървеница, ул. „Константин Игнатов“ №5, вх.А, ет.2, ап.2, 

представлявано от Сълзица Давидова Арнаудова в качеството си на управител, вписано 

в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 203570057 и 

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Райко 

Алексиев― № 48 А , представлявано от Сава Богданов Тачев  в качеството си на 

управител, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 

20028525, с получена комплексна оценка КО = 100 т., получена, както следва: 

КО = П1 + П2 , където: 

П1- Ниво на изпълнение като измерител на качеството  

П2- Предлагана цена  
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Или Брой точки по показател „Ниво на изпълнение като измерител на качеството” 

= 50 точки 

Брой точки по показател „Предлагана цена“ = 50 точки. 

КО=50+50=100 точки. 

 

 

Въз основа на горното класиране 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

УЧАСТНИК „ИНТЕРНОРМ” ДЗЗД, с подадена оферта с вх. № К-2101 от 27.08.2018 

г., в 14:45 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. 

“Черни връх” №59А, ет. Партер, представлявано от Сълзица Давидова Арнаудова - 

представляващ обединението и съдружници в обединението: „ИнтерПроКонсулт“ 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Дървеница, ул. „Константин 

Игнатов“ №5, вх.А, ет.2, ап.2, представлявано от Сълзица Давидова Арнаудова в 

качеството си на управител, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 

вписвания с ЕИК 203570057 и „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Райко Алексиев― № 48 А , представлявано от Сава 

Богданов Тачев  в качеството си на управител, вписано в Търговския регистър при 

Агенцията по вписвания с ЕИК 20028525, с получена комплексна оценка КО = 100 т., 

класиран на ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: 

„Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР за 

реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, област 

Стара Загора”.  

 

Мотиви за определяне на изпълнител:  

По отношение на участника „ИНТЕРНОРМ” ДЗЗД, не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, подадената от него 

оферта е получила най-високата оценка при 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 „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ” ООД с подадена оферта с вх. № К- 

2084/24.08.2018 г., в 15:26 часа, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, 

пл.”Свобода” №1, ет.2, офис 20, представляван от инж.Иван Тодоров Георгиев, в 

качеството си на управител.. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 
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2. УЧАСТНИК ЕТ „БИЛД КОМЕРС- КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, представил  

оферта с вх. № К- 2090/27.08.2018г., в 11:18 часа, със седалище и адрес на управление: 

гр. Хасково, ул.”Цар Калоян” № 4, представляван от Красимир Делчев Ангелов-

едноличен собственик. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

3.  УЧАСТНИК „ЕН ЕКИП“ЕООД , представил оферта с вх. № К- 

2096/27.08.2018 г., в 13:42 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, 

ж.к. „Красно село” бл.9, вх.Б, ет.2, ап.28, представляван от Божидар Ангелов Йотов - 

управител. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

4.  УЧАСТНИК  “Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД , представил оферта с вх. № К- 

2098/27.08.2018г., в 13:47 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 

ул.“Фредерик Жолио Кюри“ №18, ет.5, офис 15А , представляван от Живко Николов 

Тенев - управител. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

5. УЧАСТНИК „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, представил оферта с вх. № К-  

2099/27.08.2018 г., в 13:50 часа, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, 

бул.„Руски” № 15, представлявано от Петър Веселинов Ангелов – Изпълн. директор  

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 



ИИ/ДК      4 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Техническото предложение на участника, Комисията е констатирала, че са налице 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, подробно описани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящето Решение. 

 

 

 

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  

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 СЛАВОВ ИВАНОВ /П.П./ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.  
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