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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-126/01.04.2019 г. 

 

гр. Гурково 

 

За класиране на участници и определяне на изпълнител на обществената 

поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за 

подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и 

Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по 

ПРСР 2014-2020 г.” 
- № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, 

община Гурково”; 

- № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, 

общ. Гурково- първи етап”. 

На основание чл. 106, ал.6 от ЗОП и отразените резултати в Протоколи № 1, №  

2 и № 3 и Доклад, на комисия, назначена със Заповед № З-573/03.12.2018 г. на Кмета 

на Община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в 

обществената поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на 

селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две 

обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”, открита с Решение № З-483/19.10.2018 г. 

на кмета на община Гурково, публикувана под уникален номер № 00694-2018-0011.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“, по обособени позиции, 

както следва: 

I. „Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура  

на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две 

обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” 
- Обособена позиция № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура 

на село Конаре, община Гурково” 

 

 ПЪРВО МЯСТО: УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД, с подадена оферта с вх.  

К-2853/28.11.2018 г., 16:53 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

община Искър, ж.к.”Абдовица” № 249, представлявано от инж. Мирослав Вълчев, в 

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

вписвания с ЕИК 201407008, с получена комплексна оценка КО = 97,56 точки, 

получена, както следва: 
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КО = П1 + П2 , където: 

П1- Ниво на изпълнение като измерител на качеството  

П2- Предлагана цена  

 

Или  

Брой точки по показател „Ниво на изпълнение като измерител на качеството” = 50 

точки 

Брой точки по показател „Предлагана цена“ =  47.56 точки. 

КО=50+47.56=97.56 точки 

  

 ВТОРО МЯСТО: УЧАСТНИК „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД,  с  

подадена оферта с вх. К-2847/ 28.11.2018 г., 15:13 часа, със седалище и адрес на 

управление р-н Лозенец, ул. „Джеймс Баучер” № 71, представлявано от Манол 

Кавръков- представляващ обединението и съдружници в обединението: „Трейс - 

Пътно Строителство“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 

Лозенец, ул. „Джеймс Баучер” № 71, представлявано от Манол Танев Кавръков в 

качеството си на  изпълнителен директор, вписано в Търговския регистър при 

Агенцията по вписвания с ЕИК 833175762 и „Ретона“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, р – н Студентски, Студентски град, ул. „Университетски парк“ 

№ 9, маг. 4, представлявано от Мартин Кръстевски, в качеството си на управител, 

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 203210415, с 

получена комплексна оценка КО = 80 точки, получена, както следва: 

КО = П1 + П2 , където: 

П1- Ниво на изпълнение като измерител на качеството  

П2- Предлагана цена  

 

Или  

Брой точки по показател „Ниво на изпълнение като измерител на качеството” = 30 

точки 

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

КО=30+50=80 точки 

 

 

II. „Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура  

на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две 

обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” 
- Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа 

на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”. 

 ПЪРВО МЯСТО: УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД, с подадена оферта с вх.  

К-2853/28.11.2018 г., 16:53 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

община Искър, ж.к.”Абдовица” № 249, представлявано от инж. Мирослав Вълчев, в 

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

вписвания с ЕИК 201407008, с получена комплексна оценка КО = 99.31 точки, 

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“ =  49,31 точки. 

КО=50+49.31=99.31 точки 

  

 ВТОРО МЯСТО: УЧАСТНИК „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД,  с  

подадена оферта с вх. К-2847/ 28.11.2018 г., 15:13 часа, със седалище и адрес на 

управление р-н Лозенец, ул. „Джеймс Баучер” № 71, представлявано от Манол 

Кавръков- представляващ обединението и съдружници в обединението: „Трейс - 

Пътно Строителство“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 

Лозенец, ул. „Джеймс Баучер” № 71, представлявано от Манол Танев Кавръков в 

качеството си на  изпълнителен директор, вписано в Търговския регистър при 

Агенцията по вписвания с ЕИК 833175762 и „Ретона“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, р – н Студентски, Студентски град, ул. „Университетски парк“ 

№ 9, маг. 4, представлявано от Мартин Кръстевски, в качеството си на управител, 

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 203210415, с 

получена комплексна оценка КО = 80 точки, получена, както следва: 

КО = П1 + П2 , където: 

П1- Ниво на изпълнение като измерител на качеството  

П2- Предлагана цена  

 

Или  

Брой точки по показател „Ниво на изпълнение като измерител на качеството” = 30 

точки 

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

КО=30+50=80 точки 

 

Въз основа на горното класиране 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

I. УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД, с подадена оферта с вх. К-2853/28.11.2018  

г., 16:53 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Искър, 

ж.к.”Абдовица” № 249, представлявано от инж. Мирослав Вълчев, в качеството си на 

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

201407008, с получена комплексна оценка КО = 97,56 точки, класиран на ПЪРВО 

МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на 

СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и 

Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по 

ПРСР 2014-2020 г.”, Обособена позиция № 1: „Подобряване на водоснабдителната 

инфраструктура на село Конаре, община Гурково”. 

 

Мотиви за определяне на изпълнител:  

По отношение на участника „ДК- ИНФРА” ООД 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. 
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II. УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД, с подадена оферта с вх. К-2853/28.11.2018  

г., 16:53 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Искър, 

ж.к.”Абдовица” № 249, представлявано от инж. Мирослав Вълчев, в качеството си на 

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

201407008, с получена комплексна оценка КО = 97,56 точки, класиран на ПЪРВО 

МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на 

СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура  

на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две 

обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”, Обособена позиция № 2: „Реконструкция 

на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”. 

 

Мотиви за определяне на изпълнител:  

По отношение на участника „ДК- ИНФРА” ООД 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- „ВВМ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД ”, с подадена оферта с вх. № К- 

2846/28.11.2018 г., 14:06 часа, със седалище и адрес на управление: 1517 гр. София, ул. 

„Бесарабия“ № 114, представлявано от Камен Кичев - представляващ обединението и 

съдружници в обединението „ПСТ Груп“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 

1517 гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114, представлявано от Камен Кичев, в качеството 

си на изпълнителен директор, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 

вписвания с ЕИК 831928535 и „СЕТ Къмпани“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1324, ж.к. Люлин, бл. 734, вх. Б,ет. 3, ап. 30, представлявано от 

Николай Арабаджиев, в качеството си н изпълнителен директор, в качеството си на 

изпълнителен директор, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с 

ЕИК 205114515. 

 

 „Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура  

на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две 

обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”, Обособена позиция № 2: „Реконструкция 

на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, 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. 

 

2. УЧАСТНИК - „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД , представил оферта с вх. № К- 

2849/ 28.11.2018 г., 15:44 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 

„Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №16, бл. 155, ет. 1, представляван от Георги 

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

по вписвания с ЕИК 131086621.  
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 Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура  

на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две 

обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”, Обособена позиция № 1: „Подобряване 

на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община Гурково”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, 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. 

 

 „Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура  

на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две 

обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”, Обособена позиция № 2: „Реконструкция 

на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертaта, 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 - „ПСГ” АД, представил оферта с вх. № К-2850/ 28.11.2018 г.,  

16:08 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 

136Б, представлявано от Александър Николов, в качеството си на изпълнителен 

директор, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

131137959.  

 

 Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура  

на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две 

обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”, Обособена позиция № 1: „Подобряване 

на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община Гурково”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.2, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Ценовото 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 № 3, 

неразделна част от настоящето Решение. 
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4. УЧАСТНИК – „ПСГ АДИС ДЗЗД“, представил оферта с вх. № К-2851/  

28.11.2018 г., 16:10 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар 

Борис III“ № 136Б, представляван от Александър Николов- представляващ 

обединението и съдружници в обединението: „ПСГ” АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136Б, представлявано от Александър 

Николов, в качеството си на изпълнителен директор, вписано в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията с ЕИК 131137959 и „Строймонтаж“ ЕООД, със седалище 

и адрес на управление: Пазарджик, Райко Алексиев №14А, представлявано от Камен 

Василев, в качеството си на управител, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 130169509. 

 

 „Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура  

на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две 

обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”, Обособена позиция № 2: „Реконструкция 

на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”. 

 

Правно основание: основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 

5.3.2.2, раздел III.5. изисквания към офертaта, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: След извършената проверка на 

Ценовото 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 № 3, 

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. 

 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани 

протоколите и окончателните доклади на комисията: http://www.obshtina-

gurkovo.com/rsultspr/detail-71.html.  

 

 

 

 

  

ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ  /П.П./ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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