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ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 1 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № З-400/03.09.2018 г. на Кмета на 

Община Гурково, във връзка с обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с 

предмет: “Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проект” „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. 

Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково” по ПРСР 2014-2020 г.”. 

 

Днес, 03.09.2018 г. (понеделник) в гр. Гурково, в изпълнение на Заповед № З-

400/03.09.2018 г. на кмета на Община Гурково, на основание чл. 97, ал. 1 от ППЗОП 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява № К-2026/17.08.2018 г. с предмет: 

“Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проект” „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. 

Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково” по ПРСР 2014-2020 г.”, открита 

със Заповед № З-376 от 17.08.2018 г. на Кмета на община Гурково, информация за 

публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка в Регистъра на 

обществени поръчки с уникален номер 9079785 от 17.08.2018 г. и Информация за 

удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти в Регистъра  на 

обществените поръчки с уникален номер 9080134 от 27.08.2018 г., комисията в състав: 

 

Председател: адв. И.Г. –юрист; 

 

и членове:  
1. Д.К.- старши специалист „Обществени поръчки и инвестиционни дейности”; 

2. С.С.- главен специалист „Капитално строителство”; 

 

се събра в сградата на общинска администрация - Гурково, на адрес: гр. Гурково 

6199, обл. Стара Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 от 11:00 часа да разгледа, оцени и 

класира постъпилите оферти за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява, с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при управлението, 

изпълнението и отчитането на проект” „Реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково” по ПРСР 2014-2020 

г.”. 

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 17.08.2018 г. в профила на купувача на интернет 

адрес - http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti. , е публикувана обява за събиране 

на оферти с изх. № К-2026/17.08.2018 г.  за горепосочената обществена поръчка със срок 

на получаване на офертите – 27.08.2018 г. на същата дата на Портала на обществени 

поръчки на АОП е публикувана „Информация за публикувана в профила на купувача 

обява за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП“ с уникален номер 9079785. 

В определения краен срок за представяне на оферти – 27.08.2018 г. в деловодството 

на общинска администрация- Гурково е входирана 1 /една/ оферта. 

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП, със Заповед № З-389/27.08.2018 г. 

първоначалният срок за представяне на оферти е удължен до 17:00 часа на 31.08.2018 г., 

като е публикувано съобщение на профил на купувача „обяви за събиране на оферти” на 

интернет страницата на община Гурково и е изпратена „Информация за публикуване в 

http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti
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профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП” за 

удължаването, публикувана на Портала на обществените поръчки на АОП с уникален 

номер 9080134. 

Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в 10:55 часа на 03.09.2018 г. от деловодството на 

общината с Приемо-предавателен протокол, бяха предадени на председателя на комисията 

регистър на постъпилите оферти, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП и 1 (една) 

оферта. 

Председателя на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, 

че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

На публичното заседание на комисията не присъстват  представители на 

участниците. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете на комисията, че в обявения срок – 

до 17:00 часа на 31.08.2018 г. е постъпила 1 (една) оферта, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Име на участника: Вх. № Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

1. „Гама инженеринг” ЕООД № К-2097 27.08.2018 г 13:44 часа 

 

След запознаване с входящия регистър на постъпилите оферти, всеки член на 

комисията подписа декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, 

ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори офертата, като председателят обяви нейното съдържание, както 

следва: 

1. Участник № 1 – „Гама инженеринг” ЕООД с вх. № К-2097 от 27.08.2018 г., в  

13:44 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, с не нарушена 

цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП, съдържаща следните 

документи: 

- Опис на представените документи – Образец № 1; 

- Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на „Гама инженеринг” ЕООД; 

- Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на Галина Тодорова – експерт „Ръководител екип”; 

- Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на Ангел Янев – експерт „Пътен инженер”; 

- Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на Милена Стоянова – експерт „Юрист”; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчка- Образец № 3; 

- Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – Образец № 4; 

 

 На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, председателя на комисията отвори плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” и обяви ценовото предложение на участника, 

както следва: 

- За изпълнение на предмета на поръчката участника предлага обща цена в размер на 

9 000,00 /девет хиляди/ лева без включено ДДС или 10 800,00 /десет хиляди и 

осемстотин/ лева с включено ДДС. 

След извършване на тези действия приключи публичната част от работата на 

комисията. 
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Комисията продължи работата си на закрито заседание на 11.09.2018 г. от 10:00 часа 

в непроменен състав, като разгледа представените ЕЕДОП-и и документи, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

 

1. Участник № 1 – „Гама инженеринг” ЕООД 

 Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП-

ът на участника е подаден от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП, лице, а 

именно управителя на дружеството. 

 За да се увери в достоверността на положените в ЕЕДОП-те  на участника, както и 

тези представени от трети лицата електронни подписи, комисията извърши справка на 

сайта на доставчика на електронни подписи „B-trust“. 

1.1 В представения ЕЕДОП от „Гама инженеринг” ЕООД са допуснати следните 

непълнота и несъответствие на информацията: 

 В Част IV. Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални  

способности, т.6), участника е декларирал, че разполага със собствен или нает 

правоспособен персонал от квалифицирани експерти, които да се ангажират с изпълнение 

на поръчката, но не е описал професионалният опит, които се изисква да притежава всеки 

един член на екипа, каквото е изискването поставено от Възложителя, гласящо: 

Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от 

квалифицирани експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката: 

- Експерт - Ръководител на екипа - завършено висше образование - придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър” или еквивалентна 

образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност 

„Икономика“ или „Администрация и управление” или друга в областта на икономиката в 

професионално направление „Социални, стопански и правни науки” съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. 

ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна; Професионален опит - Участие като 

ръководител на екип на минимум една дейност/проект без оглед източника на 

финансирането му.  

-    Експерт – „Пътен инженер“ - с квалификация и образование в областта на Пътното 

строителство или еквивалентни и участие като пътен инженер в минимум един обект, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката.  

- Експерт „Юрист” - завършено висше образование с придобита 

образователноквалификационна степен „Бакалавър“ и/или "Магистър" или еквивалентна 

образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Право" или 

еквивалент; Да притежава опит в управлението и/или изпълнението на най-малко 1 

(един) проект, независимо от източника на финансиране. 

 В Част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил възлагащия  

орган или възложителя съгласно част I, раздел A, който да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в настоящия Единен европейски 

документ за обществени поръчки. 

 

 Останалата информация в представените ЕЕДОП и документи отговаря на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

 1.2. В представения ЕЕДОП от Милена Стоянова – експерт „Юрист” са 

допуснати следните непълноти и несъответствия на информацията: 

 В Част IV. Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални  



4 

способности, т.6), участника е декларирал, че разполага със собствен или нает 

правоспособен персонал от квалифицирани експерти, които да се ангажират с изпълнение 

на поръчката, но не е описал професионалният опит, които се изисква да притежава всеки 

един член на екипа, каквото е изискването поставено от Възложителя, гласящо: 

Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от 

квалифицирани експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката: Участникът 

следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани 

експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката: 

- Експерт „Юрист” - завършено висше образование с придобита 

образователноквалификационна степен „Бакалавър“ и/или "Магистър" или еквивалентна 

образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Право" или 

еквивалент; Да притежава опит в управлението и/или изпълнението на най-малко 1 

(един) проект, независимо от източника на финансиране. 

 В Част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил възлагащия  

орган или възложителя съгласно част I, раздел A, който  да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в настоящия Единен 

европейски документ за обществени поръчки. 

 

 Останалата информация в представените ЕЕДОП-и и документи отговаря на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

Във връзка с установените несъответствия с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, Комисията реши:  

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок 5 работни дни от получаване на 

настоящия Протокол, участниците да представят: 

1. Участник № 1 – „Гама инженеринг” ЕООД 

1.1 Нов ЕЕДОП от „Гама инженеринг” ЕООД, в който: 

 В Част IV. Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални  

способности, т.6), участника е декларирал, че разполага със собствен или нает 

правоспособен персонал от квалифицирани експерти, които да се ангажират с изпълнение 

на поръчката, но не е описал професионалният опит, които се изисква да притежава всеки 

един член на екипа, каквото е изискването поставено от Възложителя, гласящо: 

Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от 

квалифицирани експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката: 

- Експерт - Ръководител на екипа - завършено висше образование - придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър” или еквивалентна 

образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност 

„Икономика“ или „Администрация и управление” или друга в областта на икономиката в 

професионално направление „Социални, стопански и правни науки” съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. 

ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна; Професионален опит - Участие като 

ръководител на екип на минимум една дейност/проект без оглед източника на 

финансирането му.  

- Експерт – „Пътен инженер“ - с квалификация и образование в областта на Пътното 

строителство или еквивалентни и участие като пътен инженер в минимум един обект, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката.  

- Експерт „Юрист” - завършено висше образование с придобита образователна 

квалификационна степен „Бакалавър“ и/или "Магистър" или еквивалентна образователна 

степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Право" или еквивалент;  
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Да притежава опит в управлението и/или изпълнението на най-малко 1 (един) 

проект, независимо от източника на финансиране. 

 

 

Да се представи информация, която да удовлетворява изискванията на  

възложителя за изпълнените дейности в частта, касаеща професионалният опит на 

персонала от квалифицирани експерти, които ще се ангажират с изпълнение на 

поръчката. 

 В Част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил възлагащия  

орган или възложителя съгласно част I, раздел A, който  да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в настоящия Единен 

европейски документ за обществени поръчки. 

  Да се попълни коректно липсващата информация. 

 

1.2. Нов ЕЕДОП от Милена Стоянова – експерт „Юрист”, в който: 

 В Част IV. Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални  

способности, т.6), участника е декларирал, че разполага със собствен или нает 

правоспособен персонал от квалифицирани експерти, които да се ангажират с изпълнение 

на поръчката, но не е описал професионалният опит, които се изисква да притежава всеки 

един член на екипа, каквото е изискването поставено от Възложителя, гласящо: 

Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от 

квалифицирани експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката: 

- Експерт „Юрист” - завършено висше образование с придобита образователна 

квалификационна степен „Бакалавър“ и/или "Магистър" или еквивалентна образователна 

степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Право" или еквивалент; 

Да притежава опит в управлението и/или изпълнението на най-малко 1 (един) 

проект, независимо от източника на финансиране. 

Да се представи информация, която да удовлетворява изискванията на  

възложителя за изпълнените дейности в частта, касаеща професионалният опит на 

експерт „Юрист”, които ще се ангажират с изпълнение на поръчката. 

 

 В Част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил възлагащия  

орган или възложителя съгласно част I, раздел A, който  да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в настоящия Единен 

европейски документ за обществени поръчки. 

  Да се попълни коректно липсващата информация. 

 

Въз основа на горното, комисията взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, да се уведоми участникът за извършените 

констатации относно установени липси, непълноти и/или несъответствия на 

информацията, с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

поставени от възложителя, като им се изпрати настоящия протокол в деня на 

публикуването му в профила на купувача.  

На основания чл. 54, ал. 9, изречение последно от ППЗОП, Комисията указва, че 

допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, няма да разглежда 

техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 
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Комисията възлага Председателя да организира изпращането на копие на протокола 

и приложенията към него до участниците, както и обявяването му в Профила на купувача. 

Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за 

кореспонденция по поща и/или по факс.  

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на 

получаването на допълнително изисканите от комисията документи. Комисията възлага на 

Председателя да свика следващото заседание след получаване на изисканите документи 

и/или изтичането на срока за представянето им. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. И.Г. -----п---- 

 

Членове: 

1. Д.К. -----п---- 

 

2. С.С. -----п---- 

 

 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


