
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 

 

РЕШЕНИЕ 

№ З-391/16.09.2019 г. 

гр. Гурково 

 

На основание чл.44, ал.1  от Закона за обществени поръчки, бе обявена покана за 

провеждане на пазарни консултации с изх. № К-2352/05.09.2019 г, във връзка с 

кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Гурково с проект за 

финансиране “Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“, гр. 

Гурково”, процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с 

местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, 

финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното 

образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г., на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба 

№12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

В периода определен от Възложителя до 17:00 часа на 13.09.2019 г. 

/включително/ в деловодството на Общинска администрация- Гурково са постъпили 3 

/три/ оферти, както следва: 

1. Оферта от „АЛТРАМ“ ЕООД- ЕИК 16019101, гр. Карлово- вх. №  
К-2409/11.09.2019 г. 

2. Оферта от „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД- ЕИК 203484487, гр.  
София - вх. № К-2414/11.09.2019 г. 

3. Оферта от „БРАВО- СТРОЙ“ ООД- ЕИК 101688586, гр. Благоевград- вх. №  
К-2413/11.09.2019 г. 

На база постъпилите оферти и съгласно критерий за определяне стойността на 

разхода за изпълнение на строително-монтажни работи „най-ниска цена“, определям 

следните стойности на разходи: 

За обект: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ“, ГР. ГУРКОВО” - 274 408,24 /двеста седемдесет и четири хиляди 

четиристотин и осем лева и двадесет и четири стотинки/ без включено ДДС и единични 

цени на отделните видове строително- монтажни работи съгласно количествено 

стойностна сметка. 
 

Постъпилите оферти са неразделна част от настоящето решение. 
 

 

ИВАН ИВАНОВ /П.П./  

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg

