
 

      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-149/15.04.2019 г. 

 

гр. Гурково 

 

На основание чл. 108, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 от ЗОП и чл. 68, ал. 2, изр. 

1, предл. 2 от ППЗОП и във връзка с мое Решение № З-126/01.04.2019 г. 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”, 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 

 

ИЗМЕНЯМ: 

 

Свое Решение № З-126/01.04.2019 г. само в частта за определяне на изпълнител 

по обособена позиция № 2, както следва: 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Участникът „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, 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.”, по Обособена позиция № 2: 

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково - 

първи етап”. 
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Мотиви: 

С Решение № З-126/01.04.2019г. е определен изпълнител в открита процедура за 

възлагане на обществена 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.”, което решение 

е изпратено на всички участници в процедурата и е получено от тях на 03.04.2019 г.. С 

писмо вх. № К-925/11.04.2019 г. „ДК- ИНФРА” ООД, гр. София, ни уведомява, че 

оттегля офертата си в настояща обществена поръчка по обособена позиция № 2.              

                                           

Тъй като процедурата започва и приключва с издаване на решение, в случая за  

класиране и избор на изпълнител, предвижда факта, че предходното решение не е 

влязло в сила, считам, че към настоящия момент процедурата не е приключила. В този 

смисъл актът на оттеглянето на офертата на участника не може да бъде приравнен към 

отказ от сключването на договора по чл. 112 ал. 2 ЗОП. С оглед на новонастъпили  

обстоятелства от момента на издаване се налага неговото изменение в частта 

класирането на участниците. Настоящото оттегляне на офертата не налага ново 

сезиране на комисията, т.к. такава процедура не е предвидена в ЗОП. На лице са нови 

обстоятелства, които не са били извести на заинтересованите страни към момента на 

издаването на акта, които са от съществено значение за издаването на предходния акт 

на Възложителят. Вследствие на горното с аргумент на по-силно основание на чл. 99, 

т.2 от АПК считам, че предния акт може да бъде изменен и преди влизането му в сила. 

Оставянето му в сила би довело до настъпването на нежелани правни последици за 

страните вследствие новонастъпили обстоятелства. В същия момент не е налице 

хипотезата на чл. 62 от АПК за наличие на явна фактическа грешка или допълване на 

акта, не е налице и хипотезата на чл. 112, ал. 3 от ЗОП. Имайки предвид 

гореизложеното и на основание чл. 108 ал. 1, т.1 от ЗОП да се класира на първо място 

участникът „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД, гр. София, който е класиран на 

второ място и определен за изпълнител с настоящото решение по обособена позиция № 

2. 

 

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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