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                 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр.Вършец 3540, бул. „България” №10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  09527/20-02; факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

www.varshets.bg  

 

         

  

 

        П Р О Т О К О Л   № 2   
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 73/04.03.2020 г. на Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените 

оферти за участие в обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. (1), т. 12 от 

ЗОП с предмет: „Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен 

проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за 

реализиране на обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на 

улична инфраструктура в гр. Вършец, община Вършец“, открита с Решение № 

48/07.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2020-0005                                                                                                                  

 

                Днес, 16.03.2020 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№10, се сформира комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 

за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. (1), т. 12 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 73/04.03.2020 г. на Кмета на Община 

Вършец, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ганчев Стефанов – Заместник кмет на Община Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец 

                                  2. Красимира Стефанова Тачева - Директор Дирекция „ОА“ и главен 

счетоводител при Об. А. – Вършец 

                                 3. инж. Костадинка  Петрова Денкова – главен инженер на община Вършец 

                                 4. Иван Йорданов Първанов – гл. специалист „НСРК“ при Об.А. -Вършец. 

                

I. Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. (9) от 

ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. (8) от ППЗОП. 

 

С писмо изх. № 70 00-190/06.03.2020 г. и на основание чл. 54, ал. (8) от ППЗОП, 

Председателят на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до всички 

участници в процедурата чрез куриерска услуга, като в същия ден документът е качен и на 

Профила на купувача по обособената електронна преписка на обществената поръчка на 

официалната страница на Община Вършец на адрес:  

https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled53.  

Съгласно обратните разписки, Протокол № 1 е получен от участниците, както следва: 

 Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – на дата: 09.03.2020 г.; 

 Участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД – на дата: 09.03.2020 г.; 

 Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД – на дата: 09.03.2020 г.; 

 Участник „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – на дата: 09.03.2020г.; 

 

mailto:admin_varshetz@mail.bg
http://www.varshets.bg/
https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled53
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 Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД – на дата: 09.03.2020 г.; 

 Участник „ЕКОЕФЕКТ-21“ ДЗЗД – на дата: 09.03.2020 г. 

 Участник „КАРГО – ТИМ“ ООД – на дата: 09.03.2020 г. 

 

Видно от датата на получаване на Протокол № 1 от участниците, срокът за представяне на 

допълнителни документи е до 17:00 часа на 16.03.2020 г. 

 

Допълнителни документи от участниците са постъпили в деловодството на Община 

Вършец, както следва: 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„ВЕДИПЕМА“ ЕООД, 1700 гр. 

София, кв. Витоша,, ул. „Чавдар 

Мутафов“ № 39, офис В2; тел.: 0888 

199909; e-mail: aleksieva_51@abv.bg   

70 00 - 199 10.03.2020 г. 09:01 

2 

„КАРГО – ТИМ“ ООД, 1715 гр. 

София, ж.к. „Младост“ 4, бл. 405, вх. 

2, ап. 23; тел.: 0879 037595; e-mail: 

office.cargotim@gmail.com  

70 00 - 200 10.03.2020 г. 09:03 

3 

„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, гр. 

София, ул. „Твърдишки проход“ № 23, 

ет. 7, офис 27, тел.: 02 9589503; факс: 

02 4264622; e-mail: 

officesofia@interkonsult.eu; 

nira@interkonsult.eu   

70 00 - 201 10.03.2020 г. 13:57 

4 

ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“, гр. София, 

район „Възраждане“, ул. „Камен 

Андреев“ № 24, офис 807, тел.: 0879 

606714; e-mail: ekoefekt21@abv.bg  

70 00  - 213 12.03.2020 г. 08:56 

5 

„ТЕХНОСТРОЙ – 

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, 1750 гр. 

София, ж.к. Полигона, бл. 13, партер, 

ап. 16, вх. 1; тел.: 0884 112112, факс: 

02 4824848; e-mail: 

ts.ic.eood@gmail.com  

70 00 - 220 13.03.2020 г. 15:00 

 

Постъпилите допълнително представени документи са предадени от Даниела Мариева 

Андреева, на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, на 

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 73/04.03.2020 г.  на Кмета на Община 

Вършец, на 16.03.2020 г., за което е съставен протокол. 

 

Комисията, на основание чл. 54, ал. (12) от ППЗОП, пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи на участниците, като отвори опаковките по реда на 

постъпването им и установи следното: 

 

1. Участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД  

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ВЕДИПЕМА“ ЕООД. 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

mailto:aleksieva_51@abv.bg
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1.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните в еЕЕДОП, а именно: 

 За декларираната услуга „Изготвяне на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и Упражняване на 

строителен надзор на обект: „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на К.К. 

Боровец в обхват: - За водопроводни клонове с № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 (с обща 

дължина 3 176,06 м.) – За канализационни колектори с №№ 4-1, 4-1а, 4-2, 4-3, 4-3-1, 4-4, 4-4а, 

4-5, 4-5а, и 4-5б (с дължина 1 825,71)“ не е посочена цялата информация, изисквана в 

обявлението (стр. 7-8) и документацията (на стр. 17-18) към настоящата поръчка. Съгласно 

посоченото на цитираните места от тези документи, дейността по упражняване на строителен 

надзор ще се счита за изпълнена, ако за обекта има издадено разрешение за ползване. 

Участникът не е посочил данни за такъв документ. При направена справка в публичния 

регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК - 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx комисията установи, че за този обект 

има издадено разрешение за ползване № СТ-05-124 от 01.02.2018 г., а крайната дата, която 

участникът е посочил за изпълнение на тази услуга в еЕЕДОП-а е 01.09.2017 г. Посоченото 

несъответствие следва да се отстрани.  

Съгласно указанията на Възложителя, дейността по изготвяне на оценка на съответствието 

на инвестиционен проект ще се счита за изпълнена, когато за цитирания обект има издадено и 

влязло в сила разрешение за строеж. Участникът не е посочил данни за този документ. При 

направена справка в публичния регистър на разрешенията за строеж на Община Самоков на 

адрес: 

https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8

%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-

%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%

d1%87%d0%bd%d0%b8-

%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3

%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-

%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-

%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%

d0%b8-%d0%b7%d0%b0/ за трите публикувани години – 2017 г., 2018 г. и 2019 г. не беше 

открито разрешение за строеж за този обект. Поради това комисията не може да установи дали 

участникът отговаря на поставения от Възложителя критерий за подбор. 

В обявлението и указанията изрично е посочено, че „При подаване на офертата 

обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б), като се попълва Списък на 

услугите за последните три години, считано от дата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, както и цялата информация, необходима за покриване на поставения 

критерий за подбор.“ Участникът следва да отстрани посочените несъответствия и да 

декларира цялата необходима информация за покриването на този критерий за подбор. 

  

 За декларираната услуга „Упражняване на строителен надзор на обект 

„Изграждане на улични водопроводи по улици в кв. „Гарата“, гр. Горна Оряховица, област 

Велико Търново“ не е посочена цялата информация, изисквана в обявлението (стр. 7-8) и 

документацията (на стр. 17-18) към настоящата поръчка. Съгласно посоченото на цитираните 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
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места от тези документи, дейността по упражняване на строителен надзор ще се счита за 

изпълнена, ако за обекта има издадено разрешение за ползване. Участникът не е посочил данни 

за такъв документ. При направена справка в публичния регистър на разрешенията за ползване 

издадени от ДНСК - http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx комисията 

установи, че за обект „Улични водопроводи по улици в кв. Гарата-гр. Горна Оряховица: Главен 

клон Гарата по ул. Цар Освободител и по ул. Асен Разцветников, Клон 1 по ул. Съединение, 

Клон 2 по ул. Иларион Макариополски, Клон 3 по ул. Каймакчалан, Клон 4, кв. Гарата“ има 

издадено разрешение за ползване № СТ-05-1059 от 19.09.2017 г., а крайната дата, която 

участникът е посочил за изпълнение на тази услуга в еЕЕДОП-а е 04.06.2017 г. Посоченото 

несъответствие следва да се отстрани, ако се касае за един и същи обект.  

 

 Участникът е декларирал със същия обхват на сертификация следното: 

„сертификат за система на управление по EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015, с рег. № 

20100141370552, 20100141370553“. Двата цитирани номера предполагат два различни 

сертификата, без да е ясно кой номер за сертификат по коя система се отнася, но в същото време 

е записано „…Издаден на 26.04.2018 г….. Валиден до 01.04.2020 г.“, което е в единствено число, 

т.е. за един сертификат.  Деклариран е и сертификат „OHSAS 18001:2007 – система за 

управление на качеството с обхват упражняване на строителен надзор, оценка на 

инвестиционни проекти; оценка на недвижими имоти и земеделска земя; Валиден до 

01.04.2020 г.“ Единственото, което се изисква в обявлението и документацията към настоящата 

обществена поръчка по отношение на този критерий за подбор е „участниците да прилагат 

система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, с предметен обхват оценка на съответствието на 

инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор или еквивалент“. Описаният 

от участника сертификат OHSAS 18001:2017 не е за внедрена система за управление на 

качеството, а за система за управление на здравето и безопасността при работа, а пък EN ISO 

14001:2015 е система за управление на околната среда. Необходимо е участникът да посочи 

данни само за покриването на поставения от Възложителя критерий за подбор. 

 

1.2. В представения нов еЕЕДОП на „ВЕДИПЕМА“ ЕООД по отношение на горните 

обстоятелства, се констатира следното: 
 Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол 

№ 1 – в новопредставения еЕЕДОП е декларирана само услугата: „Упражняване на строителен 

надзор на обект: „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на К.К. Боровец в обхват: 

- За водопроводни клонове с № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 (с обща дължина 3 176,06 

м.) – За канализационни колектори с №№ 4-1, 4-1а, 4-2, 4-3, 4-3-1, 4-4, 4-4а, 4-5, 4-5а, и 4-5б (с 

дължина 1 825,71)“, като датата на приключване съвпада с датата на издаденото разрешение за 

ползване; попълнена е цялата необходима информация за тази услуга. 

 За декларираната услуга „Упражняване на строителен надзор на обект 

„Изграждане на улични водопроводи по улици в кв. „Гарата“, гр. Горна Оряховица, област 

Велико Търново“ е допълнена необходимата информация, изисквана в документацията, а датата 

на приключване съвпада с датата на издаденото разрешение за ползване на обекта. 

 В новопредставения еЕЕДОП участникът е декларирал изпълнението на две 

услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен 

надзор при изпълнение на строителството на обект втора категория строеж и обект трета 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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категория строеж с предмет реконструкция на вътрешна улична водопроводна мрежа и за двата 

обекта. Посочени са всички необходими данни, изисквани в обявлението и документацията; 

изпълнението на услугите е в заложения срок от 3 (три) години, считано от датата на 

подаването на офертата. При извършена проверка в достъпните публични регистри се установи, 

че информацията е достоверна. 

 Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол 

№ 1 – в новопредставения еЕЕДОП е отстранил излишната/несъответстваща информация и са 

попълнени само данни за наличието на сертификат за внедрена система за управление на 

качеството, съгласно изискванията за настоящата обществена поръчка. 

 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол № 1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално представената от 

него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП  

и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта 

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура, критерии за подбор, комисията намира, че в представената от 

„ВЕДИПЕМА“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ВЕДИПЕМА“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

2. Участник „КАРГО - ТИМ“ ООД  

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Опис на представените допълнителни документи – в оригинал 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „КАРГО - ТИМ“ ООД. 

 ЕЕДОП на хартиен носител; 

 Разрешение за строеж № Б67/27.12.2018 г. – заверено копие; 

 Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-33 от 23.08.2019 г. – заверено копие; 

 Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-36 от 17.09.2019 г. – заверено копие; 

 Разрешение за ползване № СТ-05-286 от 27.02.2019 г. – заверено копие; 

 Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-32 от 23.08.2019 г. – заверено копие 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

2.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните в еЕЕДОП, а именно: 

 За декларираната сходна услуга по оценка на съответствието на инвестиционен 

проект не е посочена цялата информация, изисквана в обявлението (стр. 7-8) и документацията 

(на стр. 17-18) към настоящата поръчка. Съгласно указанията на Възложителя, дейността по 
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изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект ще се счита за изпълнена, 

когато за цитирания обект има издадено и влязло в сила разрешение за строеж. Участникът не е 

посочил данни за този документ. Не е посочена и информация за категорията на строежа. 

Поради липсата на цялата необходима информация, с която се счита, че услугата е изпълнена, 

съгласно изискванията на настоящата процедура, комисията не може да установи дали 

участникът покрива този критерий за подбор. Участникът следва да посочи данни (номер и 

дата) на разрешението за строеж на обекта, за който е декларирал изпълнената услуга по 

изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, както и 

информация за категорията на строежа. 

 За декларираните 3 (три) услуги по упражняване на строителен надзор не е посочена 

цялата информация, изисквана в обявлението (стр. 7-8) и документацията (на стр. 17-18) към 

настоящата поръчка. Съгласно указанията на Възложителя изпълнението на сходните услуги 

трябва да е за обекти минимум трета категория строежи. Участникът никъде не е посочил 

информация за категорията на строежите и комисията не може да установи дали е налице 

съответствие с изискванията по този критерий за подбор. Дейността по упражняване на 

строителен надзор пък ще се счита за изпълнена, ако за обекта има издадено разрешение за 

ползване. Участникът не е посочил данни и за такива документи и за трите декларирани услуги. 

При направена справка  в публичния регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК - 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx е видно, че за 2019 г. за обекти в гр. 

Годеч са издадени общо 6 (шест) разрешения за ползване. Налице е издадено разрешение за 

ползване № ДК-07-Сф-32/23.08.2019 г. за обект: „Реконструкция на тротоарна мрежа в 

гр.Годеч, успоредна на път III-813 /о.т.403 до о.т.320 и път 8132 /о.т.320 до о.т.175/ - етап I-

от о.т.403 до о.т.320 с дължина 1145м от км 0+000 до км 1+145 и етап II - от о.т.320 до 

о.т.267 с дължина 1085м от км 1+145 до км 2+230“; Разрешение за ползване № СТ-05-

286/27.02.2019 за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на 

канализацията на гр.Годеч-Част ІІ“; Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-33/23.08.2019 г. за 

обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията 

на гр.Годеч-част II, подобект етап 1-клон VI_1 с обща дължина 552,67 м и подобект етап 6-

главен клон III с обща дължина 1262,46 м“; Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-36/17.09.2019 

за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на 

канализацията на гр. Годеч – част II - подобект: Етап 8 с обща дължина 1982,58 м., Клон 013, 

ул. Детелина, Поляница и Петрохан. Обхват от о.т. 96 до о.т. 98., Клон 014, ул. Детелина и ул. 

Клокотиш. Обхват от о.т. 496 до о.т.90. , Клон 015, ул. Клокотиш и ул. Петрохан, Обхват от 

о.т. 103 до о.т. 96. , Клон 016, ул.Клокотиш., Обхват от о.т. 83 до о.т.81.Клон 017, ул. 

Поляница. Обхват от о.т. 103 до о.т. 108. , Клон 021, ул. Сохая., Обхват от о.т. 110а до о.т. 

96а. , Клон 022, ул. Рибарска. Обхват от о.т. 109 до о.т. (137). , Клон 023, ул. Явор. Обхват от 

о.т. 80 до о.т. 88. , Клон 024, ул. Явор. Обхват от о.т. 80 до о.т. (145), Клон 025, ул. Кокиче. 

Обхват от о.т. 503 до о.т.504. , Клон 100, ул. Нишава и ул. Явор. Обхват от о.т. 77 до о.т. 

149. , Главен клон II, ул.Сохая. Обхват от о.т. 95 до о.т. 186.“  

В регистъра на ДНСК за издадените разрешения за ползване не фигурира обект 

„Реконструкция на улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч“, 

ЕТАП I – ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35, гр. Годеч. Участникът е декларирал, 

че изпълнението на услугата е приключило на 04.09.2019 г., в регистъра на АОП има 

публикувано обявление за приключване на договора за обществена поръчка с посочена дата на 

приключване 09.09.2019 г. За да отговори на изискванията на Възложителя за настоящата 

поръчка, участникът следва да посочи данни за издаденото разрешение за ползване на обекта. 
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В обявлението и указанията изрично е посочено, че „При подаване на офертата 

обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б), като се попълва Списък на 

услугите за последните три години, считано от дата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, както и цялата информация, необходима за покриване на поставения 

критерий за подбор.“ Участникът следва да отстрани посочените несъответствия и да 

декларира цялата необходима информация за покриването на този критерий за подбор. 

 

 В еЕЕДОП на участника е попълнена Част V: „Намаляване на броя на 

квалифицираните кандидати“. Този раздел следва да се попълни от участниците  единствено в 

двуетапните процедури, при които възложителят е определил, че ще се възползва от 

възможността да ограничи броя на кандидатите, които да участват в следващия етап на 

процедурата, чрез използването на недискриминационни критерии или правила. В такъв случай, 

в този раздел икономическите оператори декларират съответствието си с тези изисквания. 

Тази част не е приложима за публично състезание, каквато е настоящата процедура. 

Участникът не следва да попълва този раздел или да посочи отговор „Не“ в полетата, 

изискващи деклариране на сертификати и/или други документални доказателства. 
 

2.2. В представения нов еЕЕДОП на „КАРГО - ТИМ“ ООД по отношение на горните 

обстоятелства, се констатира следното: 
 Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол 

№ 1 – в новопредставения еЕЕДОП за декларираната услуга по оценка на съответствието на 

инвестиционен проект на обект с предмет изграждане на уличен водопровод и канал са 

декларирани данни за категорията на строежа (трета категория) и издаденото разрешение за 

строеж (№ Б67/27.12.2018 г.), които съответстват на приложеното заверено копие на документа.  

 Декларираната първоначално услуга „Упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на обект: „Реконструкция на улици и тротоари, съоръжения и 

принадлежности към тях в град Годеч“, ЕТАП I – ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 

35, гр. Годеч“ вече не фигурира в новопредставения еЕЕДОП. За другите две услуги по 

упражняване на строителен надзор са декларирани всички необходими данни, изисквани в 

обявлението и документацията, които съответстват на приложените заверени копия на 

издадените разрешения за ползване на обектите. 

 Участникът се е съобразил с указанията на комисията, дадени в Протокол № 1 и в 

новопредставения еЕЕДОП е попълнил отговор „Не“ в полетата, изискващи деклариране на 

сертификати и/или други документални доказателства в Част V „Намаляване на броя на 

квалифицираните кандидати“. 

 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол № 1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално представената от 

него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП  
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и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта 

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура, критерии за подбор, комисията намира, че в представената от 

„КАРГО - ТИМ“ ООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „КАРГО - ТИМ“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата. 
 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

12.20 часа на 16.03.2020 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 19.03.2020 

г. от 13:30 часа. 
 

------------------------------------------------------------IIIII---------------------------------------------------------- 
 

На 19.03.2020 г. от 13.30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 
 

3. Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД  

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо – в оригинал 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД. 

 Приемо – предавателен протокол за изпълнени консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционни проекти – заверено копие; 

 Разрешение за строеж № 22/26.08.2019 г. – заверено копие; 

 Разрешение за строеж № 54/14.06.2019 г. – заверено копие 
 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

3.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните в еЕЕДОП, а именно: 

За декларираната услуга „КД за ОСИП и СН за обект „Реконструкция на водопроводи по 

бул. „Митрополит Андрей“, ул. „Вършец, ул. „Л. Каравелов“, гр. Търговище, не е посочена 

цялата информация, изисквана в обявлението (стр. 7-8) и документацията (на стр. 17-18) към 

настоящата поръчка. Съгласно указанията на Възложителя, дейността по изготвяне на оценка на 

съответствието на инвестиционен проект ще се счита за изпълнена, когато за цитирания обект 

има издадено и влязло в сила разрешение за строеж. Участникът не е посочил данни за този 

документ. В еЕЕДОП има посочени начална дата 04.08.2016 г., като в скоби е записано „Пр. 

обр. 2а“. Ако се приеме, че това е датата на откриване на строителната площадка на обекта, то 

до тази дата трябва да е имало издадено и влязло в сила разрешение за строеж, което пък, 

съгласно изискванията към този критерий за подбор означава, че услугата по оценка на 

съответствие е била изпълнена най-късно на тази дата. В такъв случай изпълнението на 

услугата е извън референтния период от три години, считано от датата на подаване на офертата, 

каквото е изискването към този критерий за подбор.  

За да е изпълнено изискването на Възложителя по отношение на този критерий за подбор 

е необходимо за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

участникът да е изпълнил услуга по оценка на съответствието на инвестиционен проект със 

сходен предмет, като услугата се счита за приключена с издаването и влизането в сила на 

разрешението за строеж и услуга по упражняване на строителен надзор на сходен обект, като 
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услугата се счита за изпълнена с издаването на разрешение за ползване на обекта. Не е 

задължително двете услуги да са изпълнени на един обект, но е задължително изпълнението и 

на двете услуги (оценка на съответствие и строителен надзор) в заложения срок, с цел 

покриване на минималните изисквания на Възложителя по този критерий за подбор. 

В обявлението и указанията изрично е посочено, че „При подаване на офертата 

обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б), като се попълва Списък на 

услугите за последните три години, считано от дата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, както и цялата информация, необходима за покриване на поставения 

критерий за подбор.“ Участникът следва да отстрани посочените несъответствия и да 

декларира цялата необходима информация за покриването на този критерий за подбор. 

 

3.2. В представения нов еЕЕДОП на „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД по отношение на 

горните обстоятелства, се констатира следното: 
 В новопредставения еЕЕДОП участникът е декларирал две допълнителни услуги 

по оценка на съответствието на инвестиционни проекти: една за обект втора категория с 

предмет водоснабдителна и канализационна мрежа и една за обект първа категория на обект 

пътно съоръжение. Декларирани са всички необходими данни, изисквани по настоящата 

поръчка, информацията съответства с тази в приложените разрешения за строеж,  изпълнението 

на услугите е в заложения от Възложителя срок от 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата. 
 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол № 1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално представената от 

него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП  

и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта 

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура, критерии за подбор, комисията намира, че в представената от 

„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

4. Участник „ЕКОЕФЕКТ-21“ ДЗЗД  

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо – в оригинал 
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 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ЕКОЕФЕКТ-21“ ДЗЗД. 

 Разрешение за строеж № 30 от 23.06.2016 г., Заповед № 1 от 26.04.2018 г. и Заповед 

№ 1 от 28.02.2019 г. – заверени копия; 

 Разрешение за ползване № СТ-05-1570 от 23.12.2019 г. – заверено копие; 

 Разрешение за строеж № 12 от 11.05.2018 г. – заверено копие; 

 Разрешение за строеж № 38 от 16.05.2018 г. – заверено копие; 

 Разрешение за строеж № 39 от 16.05.2018 г. – заверено копие; 

 Разрешение за строеж № 40 от 16.05.2018 г. – заверено копие; 

 Разрешение за строеж № 41 от 16.05.2018 г. – заверено копие; 

 Разрешение за строеж № 42 от 16.05.2018 г. – заверено копие; 
 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

4.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните в еЕЕДОП, а именно: 

За декларираната услуга „Комплексен доклад за извършена оценка на съответствието на 

инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите – първа категория 

строеж: изграждане на хидротехнически съоръжения в рамките на проект за инвестиционна 

инициатива: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“, гр. Царево, 

не е посочена цялата информация, изисквана в обявлението (стр. 7-8) и документацията (на стр. 

17-18) към настоящата поръчка. Съгласно указанията на Възложителя, дейността по изготвяне 

на оценка на съответствието на инвестиционен проект ще се счита за изпълнена, когато за 

цитирания обект има издадено и влязло в сила разрешение за строеж. Участникът не е посочил 

данни за този документ.  

В обявлението и указанията изрично е посочено, че „При подаване на офертата 

обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б), като се попълва Списък на 

услугите за последните три години, считано от дата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, както и цялата информация, необходима за покриване на поставения 

критерий за подбор.“ Участникът следва да отстрани посочените несъответствия и да 

декларира цялата необходима информация за покриването на този критерий за подбор. 
 

4.2. В представения нов еЕЕДОП на „ЕКОЕФЕКТ - 21“ ДЗЗД по отношение на горните 

обстоятелства, се констатира следното: 
 В новопредставения еЕЕДОП вече не фигурира горецитираната услуга. 

Участникът е декларирал допълнителни услуги по оценка на съответствието на инвестиционни 

проекти  за обекти първа категория с предмет водоснабдителни съоръжения. Декларирани са 

всички необходими данни, изисквани по настоящата поръчка, информацията съответства с тази 

в приложените разрешения за строеж,  изпълнението на услугите е в заложения от Възложителя 

срок от 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 
 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол № 1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално представената от 

него оферта.  
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С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП  

и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта 

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура, критерии за подбор, комисията намира, че в представената от 

„ЕКОЕФЕКТ - 21“ ДЗЗД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ЕКОЕФЕКТ - 21“ ДЗЗД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

5. Участник „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД  

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо – в оригинал 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД. 
 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

5.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните в еЕЕДОП, а именно: 

За декларираната сходна услуга не е посочена цялата информация, изисквана в 

обявлението (стр. 7-8) и документацията (на стр. 17-18) към настоящата поръчка. Съгласно 

указанията на Възложителя, дейността по изготвяне на оценка на съответствието на 

инвестиционен проект ще се счита за изпълнена, когато за цитирания обект има издадено и 

влязло в сила разрешение за строеж. Участникът не е посочил данни за този документ. 

Дейността по упражняване на строителен надзор пък ще се счита за изпълнена, ако за обекта 

има издадено разрешение за ползване. Участникът не е посочил данни и за такъв документ. В 

еЕЕДОП има посочени начална дата 21.08.2016 г. и крайна дата 05.07.2017 г. В представеното 

удостоверение от Възложителя на услугата е записано, че участникът е изпълнил дейностите 

през 2016-2017 г., без да са фиксирани никакви дати. И в този документ няма посочени номер и 

дата на разрешение за строеж и номер и дата на разрешение за ползване. Няма никакви данни за 

местонахождението на обекта, затова комисията няма как да направи справка в публичните 

регистри. Поради липсата на дати на документите, с които се счита, че всяка от услугите е 

изпълнена, съгласно изискванията на настоящата процедура, комисията не може да установи 

дали участникът е изпълнил сходните услуги в изисквания от Възложителя период.   

В обявлението и указанията изрично е посочено, че „При подаване на офертата 

обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б), като се попълва Списък на 

услугите за последните три години, считано от дата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, както и цялата информация, необходима за покриване на поставения 

критерий за подбор.“ Участникът следва да отстрани посочените несъответствия и да 

декларира цялата необходима информация за покриването на този критерий за подбор. 
 

5.2. В представения нов еЕЕДОП на „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД по 

отношение на горните обстоятелства, се констатира следното: 
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 Участникът е декларирал допълнителна услуга по оценка на съответствието на 

инвестиционен проект за строеж първа категория с предмет реконструкция на водопровод. 

Цитирана е необходимата информация, съгласно изискванията по настоящата процедура, 

услугата е изпълнена в срока от 3 (години), считано от подаването на офертата. 

 В новопредставения еЕЕДОП за услугата, за която комисията е установила 

несъответствия или липсваща информация в Протокол № 1, а именно „Оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и независим строителен надзор в строителството 

на строеж „Захранващ водопровод DN90 PEHD PN6“, находящ се в ПИ № 068032 в землището 

на с. Петърч, преминаващ през ПИ № 000501 – полски път и през ПИ № 000643 – полски път“ в 

новопредставения еЕЕДОП е цитирано Разрешение за строеж № 82 от 01.07.2016 г., Протокол 

обр. 2а от 21.08.2016 г. и Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-11 от 05.07.2017 г. При така 

декларираната информация безспорно е видно, че услугата по оценка на съответствието на 

инвестиционния проект е изпълнена извън референтния срок от 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертата, каквото е изискването към този критерий за подбор. При 

направена справка в публичния регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК - 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx се установи, че за посочения обект е 

налице Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-11 от 01.07.2015 г., т.е. информацията 

декларирана от участника се разминава с тази, налична в публичния регистър на ДНСК. По-

долу комисията прилага screenshot от официалната страница на ДНСК, където е наличен 

публичния регистър на издадените разрешения за ползване: 

Участникът е декларирал и още една услуга по оценка на съответствие на инвестиционен 

проект за обект със сходен предмет в референтния срок, с който покрива изискването на 

Възложителя за тази услуга. Но изискването за изпълнение на услуга по упражняване на 

строителен надзор в изисквания период не е спазено, ако издаденото Разрешение за ползване на 

обекта е от 2015 г., т.е. извън срока от 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата. И понеже това е единствената посочена от участника услуга за строителен надзор, с 

която декларира покриване на критерия за подбор, поставен от Възложителя, комисията реши 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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да извърши допълнителна проверка на заявените данни, включително и от други лица и органи, 

с цел гарантиране законосъобразното провеждане и възлагане на обществената поръчка. 
 

С оглед констатациите по-горе комисията взе следното решение: 

1. На основание чл. 67, ал. (5) и чл. 104, ал. (5) от ЗОП, с оглед необходимостта от 

проверка на декларираните данни и законосъобразно провеждане и възлагане на поръчката, да 

поиска от „ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД следното: 

1.1. Документ, чрез който се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП за 

удостоверяване изпълнението на услуга по оценка на съответствието на инвестиционен проект, 

а именно доказателства за издадено Разрешение за строеж № 82 от 01.07.2016 г. за обект 

„Захранващ водопровод DN90 PEHD PN6“, находящ се в ПИ № 068032 в землището на с. 

Петърч, преминаващ през ПИ № 000501 – полски път и през ПИ № 000643 – полски път  

1.2. Документ, чрез който се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП за 

удостоверяване изпълнението на услуга по упражняване на строителен надзор по време на 

строителството, а именно доказателства за издадено Разрешение за ползване № № ДК-07-Сф-11 

от 05.07.2017 г. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

16:55 часа на 19.03.2020 г., като възложи на Председателя на комисията да подготви и 

изпрати запитвания до горепосочените адресати за предоставяне на информация и/или 

разяснения и насрочи следващото заседание да се проведе след получаване на отговор от 

участника.  

 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------------ 

 

На 31.03.2020 г. от 09:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

С писмо изх. № 70 00 – 242 от 20.03.2020 г. до „ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД, Председателят на комисията е отправил искането за доказателства за издаденото 

разрешение за строеж и разрешение за ползване на декларирания от участника обект, на който е 

извършил консултантските услуги. С писмото е даден срок на участника от 5 (пет) работни дни 

от получаването му, което съгласно обратната разписка е станало на 23.03.2020 г. 

До изтичането на този срок, а именно до 17:00 часа на 30.03.2020 г. в деловодството на 

Общинска администрация - Вършец не са постъпвали и завеждани документи от участника.  

Констатираната липса на документи доказващи декларираните данни в еЕЕДОП на 

участника по отношение покриването на поставените от Възложителя критерии за подбор, 

изискани от комисията на основание чл. 67, ал. (5) от ЗОП по същество следва да бъде счетено 

за неизпълнение на указанията на комисията, които целят отстраняване на установени 

несъответствия при деклариране на данни, свързани с изискванията към критериите за подбор в 

процедурата, одобрени от Възложителя. Тези обстоятелства правят непълна офертата на 

дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, едновременно с което и 

неотговаряща на поставените от Възложителя критерии за подбор и предварително 

обявените условия по поръчката. 

 

С оглед гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участникът 

„ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, да бъде отстранен от участие в 

процедурата, на основание чл. 54, ал. (1), т. 5, буква „б“, тъй като не е предоставил 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване изпълнението на критериите за 
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подбор и на основание чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП, поради това, че същият не 

отговаря на поставения критерий за подбор съгласно чл. 63, ал. (1), т. 1, буква „б“ от ЗОП 

по отношение на технически и професионални способности относно едната от 

консултантски услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, а 

именно: през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата си не е 

изпълнил консултантска услуга по упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

СМР в съответствие с посочените в ЗУТ функции или еквивалентни такива (за 

консултантски услуги по строителен надзор, предоставяни в други държави) при 

строителство на обект минимум трета категория строеж, съгласно Наредба №1/2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи, с предмет изграждане и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или подмяна и/или еквивалентна дейност на водоснабдителни мрежи и 

съоръжения и/или строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация  

и/или еквивалентна дейност на път/пътища и/или улица/улици. 

 На основание чл. 56, ал. (1) от ППЗОП техническото предложение на участника няма 

да бъде разгледано.  

 

II. В обобщение, въз основа на така направените констатации и обосновани от нея 

изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи, 

относими към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за 

целите на настоящата процедура в обявлението и документацията за участие, комисията 

реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

 

1. Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  

2. Участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД 

3. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД  

4. Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД 

5. Участник „ЕКОЕФЕКТ – 21“ ДЗЗД 

6. Участник „КАРГО – ТИМ“ ООД 

 

III. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите до този етап 

участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката, изискванията на Техническата спецификация и действащите нормативни 

документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, 

предмет на поръчката. На основание чл. 56, ал. (2) от ППЗОП, комисията проверява дали 

същото е подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, 

документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. При проверката, 

комисията констатира следното: 

 

1. Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще извърши оценка на съответствието на техническия проект и ще изготви 

комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно чл. 

142, ал. (5) от ЗУТ в срок от 3 (три) календарни дни от получаването на инвестиционния 

проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и компетентни 

ведомства, което се удостоверява с протокол. 

2. Участникът ще изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ за строежа и 

Технически паспорт по чл. 176а, ал. (1) от ЗУТ в срок от 3 (три) календарни дни от 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 
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3. Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката – 

Приложение № 1 към Техническото предложение, което има следното съдържание: 

3.1. Предлаган подход за изпълнение – подходът, който участникът планира да приложи е 

основан на следните предпоставки – отлично познаване на националното и европейско 

законодателство; дългогодишен опит като консултант; подбор на добре организиран и 

квалифициран екип; добра комуникация и сътрудничество с всички участници в строителния 

процес; прилагане на вътрешна организация и качествен контрол; прилагане на добри практики 

от предишен опит; съблюдаване спецификата на регулаторните елементи на приложимото 

законодателство и др. Представена е схема на взаимодействие между всички заинтересовани 

страни, предвидена е вертикална структура за управление на екипа. Участникът е посочил 

членовете на екипа, който смята да сформира за изпълнението на поръчката. 

3.2. Дейност № 1: Изготвяне на оценка за съответствие – дейността е разгледана в няколко 

поддейности, като всяка съдържа предвидените стъпки за завършването й, изготвяните 

документи и очаквания резултат. В табличен вид дейността е разработена със следните 

компоненти – съдържание и обхват; план за прилагане; контрол на изпълнението; резултат; 

действия в случай на констатирано отклонение от плана и конкретни лица ангажирани с 

изпълнението. За всяка дейност е посочено ресурсното обезпечение, както и отговорностите и 

задължения на всеки експерт от екипа при изпълнение на дейностите по оценка на 

съответствието. 

3.3. Дейност № 2: Упражняване на строителен надзор – разгледана е в следните 

поддейности: 

3.3.1. Изпълнение на консултантски услуги по упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на обекта съгласно чл. 166, ал. (1), т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ – 

включва следните основни задачи: проверка за наличност на необходимите документи за 

законовото започване на строителството и съдействие на тяхното набавяне; осигуряване на 

необходимата организация за ефективна надзорна дейност; откриване на строителната 

площадка и извършване на действията, вменени му като Консултант; изготвяне и заверка на 

заповедна книга; изготвяне и/или подписване на всички актове и протоколи съгласно Наредба 

№ 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; окомплектоване на 

цялата документация по време на строителството; извършване на необходимите действия за 

допълване съгласно чл. 154 от ЗУТ при необходимост; заверка на екзекутивна и други вид 

документация; съдействие за издаване на писмени становища от контролни органи, 

експлоатационни дружества и др. трети страни; осъществяване на контролни функции при 

провеждане на изпитвания, незабавно уведомяване на Възложителя при констатиране на 

проблеми, произтичащи от некачествено изпълнение  на дейност/и от страна на Изпълнителя по 

договора за инженеринг; съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от 

ЗУТ; предприемане на необходимите мерки за навременно въвеждане на обектите в 

експлоатация; участие с компетентно становище при разрешаване на възникнали спорове 

между участниците в строителния процес; своевременно информиране на Възложителя за хода 

на изпълнението на възложените задачи и отчитане на дейностите; изпълнение на всички други 

задължения, посочени в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ; изготвяне на отчети за изпълнение на ПУСО 

съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали; 

3.3.2. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, 

вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР с 

договора/ите за изпълнение на строителството – включва следните задачи: наблюдение и 

оценка на количеството и качеството на изпълнените СМР и предприемане на действия за 

отстраняване на несъответствия с одобрените проекти и изискванията на договора за 

инженеринг; наблюдение и оценка на изпълнението на СМР в съответствие с графиците за 

изпълнение на строителството и изготвяне на месечни доклади; организиране и провеждане на 

седмични работни срещи между всички участници в процеса, протоколиране на срещите; 

проверка на представените от Изпълнителя на договора за инженеринг документи за плащане, 
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извършване на проверка на място за установяване на реално извършените работи, заверка на 

представените документи, при констатиране на несъответствие – изразяване на становище и 

посочване на срок за отстраняване на недостатъците по изпълнението или документите; 

удостоверяване на евентуално възникнали непредвидени разходи; проверка на изготвените в 

тази връзка документи; 

3.3.3. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на 

изпълнение на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 2/2004 г. – включва следните 

задачи: координиране работата на проектантите за осигуряване изискванията на нормативните 

актове за ЗБУТ в отделните фази на проектирането; подготовка и предаване на Възложителя 

информация, която отчита характеристиките на строежа, данни за безопасността и опазване 

здравето на работещите; координиране осъществяването на общите принципи за превантивност 

и безопасност съгласно ЗЗБУТ; координиране осъществяване на изискванията на ЗЗБУТ и ПБЗ; 

проверка и контрол при актуализирането или промяната на ПБЗ; контрол при организиране 

съвместната работа между Изпълнителя по договора за инженеринг и неговите 

подизпълнители; координиране на контрола по правилното извършване на СМР; предприемане 

на необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с 

осъществяване на дейностите по строителство 

3.3.4. Осъществяване на контрол върху строителните продукти при упражняване на 

строителен надзор – включва следните задачи: осъществяване на контрол по извършването на 

СМР по вид, качество и стандарт, съгласно инвестиционния проект, техническите 

спецификации и приложимите законови разпоредби; осъществяване на контрол в строежа да се 

влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към 

строежите съгласно чл. 169, ал. (1) от ЗУТ и отговарят на изискванията определени със Закона 

за техническите изисквания към продуктите и с наредбата по чл. 9, ал. (2), т. 5 от него; контрол 

на извършените работи, следене за пълнотата и правилното съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; извършване на ежедневна проверка за качеството на 

извършените СМР и даване на указания за отстраняването на несъответствията; метод за работа 

при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите 

изисквания и контрол по подмяната или корекцията им. 

3.3.5. Отчитане хода на изпълнение на договора с Консултанта – изготвяне и представяне 

на Възложителя на междинни месечни доклади, окончателен/финален доклад за изпълнение на 

договора, извънредни доклади и други 

3.3.6. Упражняване на контрол върху геодезическото заснемане на строежа от 

Изпълнителя по договора за инженеринг, изготвяне на документация за издаване на 

удостоверение от общината, че е изпълнено задължението по чл. 32 от ЗКИР и осигуряването на 

удостоверението по чл. 32 от ЗКИР 

3.3.7. Изготвяне на окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. (6) от ЗУТ и 

Технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/2006 г. за техническите паспорти 

на строежите 

3.3.8. Извършване от името на Възложителя на всички необходими действия за 

въвеждане на обекта в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване – включва 

следните задачи: окомплектоване на цялата документация, необходима за назначаване на 

приемателна комисия; внасяне на документацията в съответните ведомства от името на 

Възложителя; осигуряване на логистична подкрепа на Възложителя; подпомагане на 

Възложителя относно координацията със собствениците на съоръжения за комунални услуги и 

други външни органи и организации; участие в комисията по въвеждане в експлоатация; 

оказване на пълно съдействие на Възложителя при организирането на приемателната комисия; 

съхранение на цялата документация до одобрение на финалния доклад до Възложителя; 

управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа и издаване на Разрешение за 

ползване. 

3.3.9. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити 

дефекти през минималните гаранционни срокове до изтичането на последния гаранционен срок 
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за обекта – включва следните задачи: поддържане на екип през периода на срока за съобщаване 

на дефекти, мобилизиране на специалисти и извършване на посещения на обекта на всеки шест 

месеца от въвеждането му в експлоатация, протоколиране на резултатите от проверките; при 

откриване на дефект незабавно уведомяване на Възложителя и Изпълнителя по договора за 

инженеринг; изпълнение задълженията на Консултант при отстраняване на дефекта;водене на 

списък на дефектите – отстранени, оставащи и новопоявили се в рамките на срока за 

съобщаване на дефекта при поискване от Възложителя. 

За всяка от горните дейности, поддейности и задачи участникът е разработил план за 

изпълнение, описал е технологията, стъпките, изготвяните документи, очаквания резултат и 

контролът, който ще осъществява; мерките при отклонение от плана. В табличен вид са 

представени: всички процеси и задачи, на които са разбити поддейностите от дейността 

упражняване на строителен надзор и съответните отговорни за изпълнението им специалисти; 

времевата заетост на всеки ангажиран с изпълнението експерт, съответно при извършване на 

оценка на съответствието на инвестиционния проект и при упражняване на строителен надзор; 

задълженията и отговорностите на всеки един член на екипа при изпълнение на дейностите. 

 

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката и приложения към него съобразно посочените от Възложителя изисквания към 

съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на 

Възложителя, на техническата документация и на действащото законодателство. 

В предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията към него 

участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се 

установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на 

настоящата обществена поръчка. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на 

участника.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът „СЕТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да бъде допуснат до последващо участие в процедурата – 

отваряне на ценовото му предложение. 

 

2. Участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще извърши оценка на съответствието на техническия проект и ще изготви 

комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно чл. 

142, ал. (5) от ЗУТ в срок от 10 (десет) календарни дни от получаването на инвестиционния 

проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и компетентни 

ведомства, което се удостоверява с протокол. 

2. Участникът ще изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ за строежа и 

Технически паспорт по чл. 176а, ал. (1) от ЗУТ в срок от 10 (десет) календарни дни от 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката – 

Приложение № 2А към Техническото предложение, което има следното съдържание: 

3.1. Предложение за организация на работата при изпълнение на обществената поръчка – 

участникът е разработил предложението си при съблюдаване на следните основни принципи: 

подбора на добре организиран професионален екип; висока степен на сътрудничество с 

Възложителя и други институции; предишен опит в подобни обекти. 

3.2. Описание на средствата и продукти, които участникът ще използва при изпълнение на 

дейностите – посочени са ресурсите за изпълнение на дейността, като офиси, технически 

средства за измерване, средства за комуникация, средства за обработка на данни, транспорт, 
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приложима нормативна уредба, документи и др. Представени са механизмите за вътрешен 

контрол и организация на работа, а именно изпълнение на дейностите съобразно конкретно 

заложени и специално разработени системи от правила и процедури и правила за вътрешен 

мониторинг. Описана е и система за взаимозаменяемост на обезпечаване на присъствието на 

експертите, която включва две мерки: използване на резервни експерти и съставяне на 

предварителен график за работа; двете мерки имат следните компоненти – същност и обхват, 

конкретни действия, отговорен експерт, отговорен експерт, който ще извършва контрол върху 

изпълнението, очаквано въздействие и резултат от конкретната мярка. 

3.3. Предложение за изпълнение на поръчката – представена е концепцията за 

своевременно и качествено изпълнение на договора; подходът за извършване оценка на 

съответствието на инвестиционния проект и за упражняване на строителния надзор. Дейностите 

са обособени в два етапа – мобилизация и изпълнение 

3.4. Технология на изпълнение – цитирана дословно е Техническата спецификация на 

Възложителя; в табличен вид са представени документите и дейностите по съставянето и 

оформянето им, като са включени комплексния доклад за оценка на съответствието и следните 

документи по Наредба № 3/2003 г.: протокол приложение № 1; протокол приложение № 2а; 

констативен акт приложение № 3; заповедна книга приложение № 4; акт приложение № 5; акт 

приложение № 6; акт приложение № 7; акт приложение № 10; акт приложение № 11; акт 

приложение № 12; акт приложение № 13; акт приложение № 14; констативен акт приложение № 

15; протокол приложение № 16 и разрешение за ползване. Представени са следните етапи: Етап 

1: изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект; Етап 2: законосъобразно 

започване на строителството; Етап 3: предаване на строителството; изготвяне и заверка на 

екзекутивни документи, проверка и отчитане на строителството, контрол върху почистването на 

строителната площадка, доклад за завършване на обекта, подготовка и организиране 

подписване на Констативен акт обр. 15; Етап 4: изготвяне на технически паспорт; Етап 5: 

изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и съдействие на Възложителя за 

внасяне в ДНСК за организиране на ДПК. 

3.5. Организация на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката – 

участникът е посочил състава, функциите и отговорностите на екипа, който предвижда да 

сформира за изпълнение на поръчката. Разпределението на отговорностите при извършване на 

постоянен текущ контрол и наблюдение по време на изпълнението на СМР на ниво отделна 

задача е представено в следните задачи: Задача 1: оценка на съответствие на инвестиционния 

проект и изработване на комплексен доклад; Задача 2: контрол по законосъобразното започване 

на строежа; Задача 3. Предаване на одобрените инвестиционни проекти и влязлото в сила 

разрешение за строеж  на Изпълнителя на СМР; Задача 4: откриване на строителната площадка; 

Задача 5: дейности по заверяване на Заповедната книга на строежа; Задача 6: дейности по 

установяване на всички СМР, подлежащи на закриване; Задача 7: дейности по контрол на 

качеството на влаганите строителни материали и изделия; Задача 8: дейности по спазване 

изискванията на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР; Задача 9: 

дейности по установяване годността за приемане на строежа и съставяне на Констативен акт 

обр. 15; Задача 10: дейности по изготвяне и представяне на технически паспорт; Задача 11: 

дейности по изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; Задача 12:Изготвяне от 

името на Възложителя и внасяне в ДНСК на писмено искане за назначаване на ДПК. 

3.6. Мерки по управление на качеството – разработени заедно с техните същност, обхват,  

конкретни действия, отговорен експерт и неговите задължения, контролиращ експерт и 

очаквано въздействие от прилагане са следните мерки: въвеждане на система за 

административно управление на договорите за строителство и надзор; предварително 

обсъждане на обхвата и съдържанието на всички документи; кръстосана проверка на 

изпълняваните проекти; извършване на проверка на материала и в случай на съмнение 

изпитване на материалите в акредитирана лаборатория; консултиране и съгласуване на 

решенията от изпълнението на поръчката с Възложителя, проектанта и изпълнителя. Посочени 

са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството; мерки свързани със спазването на 
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нормативните актове. Контролът върху влаганите строителни материали е представен в 

следните етапи: Етап 1: изготвяне и приемане на Система за контрол на качеството по време на 

изпълнение на проекта; Етап 2: изготвяне на Наръчник с насоки и формуляри; Етап 3: 

Одобряване на източниците на материали. Като методи за контрол са посочени: метод на 

предварителен контрол и метод на текущ всеобхватен контрол. Контролът на количествата е 

описан в следните стъпки: въвеждане на система за контрол на измерванията; измерване и 

сертифициране на количествата; изготвяне на заповеди да изменение; проверка на измерванията 

и уточняване на количествата; наблюдение на напредъка; преглед на напредъка и предложените 

коригиращи мерки; обновяване на данните за напредъка и посещения на обекта 

3.7. Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – описани са 

функциите на Координатора по безопасност и здраве, съгласно приложимата нормативна 

уредба 

3.8. Комуникация – представени са мерки и механизми за осигуряване на координация на 

дейностите и мерките за вътрешен контрол. Схематично е изобразена комуникацията с 

Възложителя и другите участници в строителния процес. Предложени са начини за 

комуникация с Възложителя, строителя и проектанта чрез планирани срещи, официална, 

неофициална кореспонденция и устна комуникация; предвидени са изготвянето на встъпителен 

доклад в 14-дневен срок от подписването на договора; месечни доклади за изпълнението на 

договора в 7-дневен срок след изтичане на предходния месец; окончателен доклад. Представени 

са мерки и механизми за вътрешна комуникация и разпределение на задачите между членовете 

на екипа на участника, както и изготвянето на работен план като инструмент за управление и 

контрол на дейностите. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, и след направената проверка за съответствие 

с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на 

техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и 

предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „ВЕДИПЕМА“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на 

основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на аргументите, основанията и 

мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 В Предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 2А, на стр. 10 

участникът е посочил, че при извършване оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти специалистите следят за следното: „законосъобразността на издадената виза за 

проектиране, с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила 

подробен устройствен план (ПУП)“. Съгласно чл. 140, ал. (6) от ЗУТ „За обекти на 

техническата инфраструктура не се издава виза за проектиране.“ Налице е 

непредназначеност на компонент от изложението на участника с предмета на 

обществената поръчка. 
 В Предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 2А, на стр. 10 

участникът е посочил, че подходът му ще обхваща следните аспекти на строителния надзор: 

„изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на 

чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ“. Ал. (2) на чл. 169 от ЗУТ е отменена с ДВ, бр. 101 от 2015 г. Налице е 

противоречие на компонент от предложението на участника с приложимата нормативна 

уредба. На същата страница в аспектите на строителния надзор фигурира и „оценката за 

енергийна ефективност“. Налице е непредназначеност на компонент от предложението на 

участника с предмета на настоящата обществена поръчка. 
 В Предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 2А, в описанието на 

изготвяните документи съгласно Наредба № 3/2003 г. от стр. 21 до стр. 23 не е посочен 

протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17 към 

чл. 7, ал. (3), т. 17 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
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строителството). Същият се изисква, имайки предвид предмета на обществената поръчка, 

включващ и реконструкция на водопроводна мрежа. 

 В Техническото предложение – Приложение № 2, в т. 2. Предлаган срок, участникът е 

дал следното предложение: „Ще изготвим окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ за 

строежа и Технически паспорт по чл. 176а, ал. (1) от ЗУТ в срок от 10 (десет) календарни 

дни от подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от 

Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството).“ На стр. 30 от предложението, в Етап 4 се съдържа следното: „Изготвяне на 

Технически паспорт за всеки от обектите, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, въз основа на Окончателния доклад за съответния обект, в срока, 

определени за изготвяне на Окончателния доклад за съответния строеж“ Тук са цитирани 

няколко обекта, но предметът на обществената поръчка е за консултантски услуги на един 

обект, т.е. налице е непредназначеност на изложението на участника към предмета на 

настоящата поръчка. На стр. 49 от предложението за изпълнение, фигурира Задача. 10 – 

Дейности на строителния надзор по изготвяне и представяне на Технически паспорт за всеки 

един обект. Там е предложен следния срок: „Общ срок за дейността по задача. 10 – 5 

календарни дни след подписване на Констативен акт Обр. № 15“. В случая е налице 

противоречие между отделни части на техническото предложение – веднъж е предложен 

срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт, кумулативно за двете дейности, 

от 10 календарни дни от подписването на Констативен акт, съгласно чл. 176, ал. (1) от ЗУТ, а в 

друг елемент от предложението – за техническия паспорт е предвиден срок от 5 календарни дни 

след подписване на Констативен акт обр. 15. В друга част на предложението пък (стр. 30) е 

описано, че техническия паспорт се съставя в срока на окончателния доклад, въз основа на него. 

Тъй като в съдържанието на Техническия паспорт в Част А, Раздел I се посочват данни за 

окончателния доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ е логично Техническият паспорт да се съставя 

едновременно с изготвянето на Окончателния доклад или непосредствено след него и да се 

предават заедно на Възложителя.  Затова и изискването на Възложителя в документацията към 

настоящата обществена поръчка е за двете дейности да бъде предложен един общ срок. 

 В Приложение № 2А – Предложение за изпълнение на поръчката на стр. 76 са описани 

изготвянето на месечни доклади за изпълнението на договора, които „Строителният надзор ще 

представя до 7 (седем) дни след изтичането на предходния месец“. В Техническото 

предложение – Приложение № 2, в Раздел II: ДЕКЛАРИРАНЕ, т. 4; в Техническата 

спецификация на стр. 4; в проекта на договор на стр. 10 ( чл. 25,  т. 22) за тази дейност е 

формулирано следното: „На всеки 30 (тридесет) календарни дни след откриване на 

строителната площадка изготвя писмен доклад до Възложителя, обобщаващ изпълнените 

дейности до момента…… Докладът се предава на Възложителя в 5 (пет) – дневен срок от 

настъпването на съответния отчетен период на хартиен и електронен носител.“ В случая, 

от една страна е налице противоречие между отделните части на техническото 

предложение на участника, с оглед декларирането изпълнението на тази дейност в изисквания 

от Възложителя срок в Приложение № 2 и посоченото от него в Приложение № 2А, а от друга 

страна е налице несъответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за участие и нейните приложения. 
 В Приложение № 2А на участника, нито в Т.3 Технология на изпълнение, от стр. 23 до 

стр. 33, където са обособени етапите за изпълнение на обществената поръчка и дейностите в 

тях; нито в частта от стр. 44 до стр. 50, където са формирани 12 задачи в обхвата на поръчката и 

са разпределени отговорностите на екипа при изпълнението им, не са посочени никакви стъпки, 

задачи или технология за изпълнение при упражняване на строителен надзор по време на 

отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни срокове до 

изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
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обекти. Тази дейност е част от Техническата спецификация към настоящата обществена 

поръчка, фигурира и в почти всички приложения към документацията за нея – в обявлението, 

проекта на договор, указанията за участие. В тази връзка може да се счита, че липсва 

разработено предложение, касаещо една от задължителните дейности при изпълнение на 

обществената поръчка, изисквани в Техническата спецификация, т.е. предложението на 

участника в тази му част е непълно и не отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя към съдържанието му.  
 

Всички гореобсъдени обстоятелства, както на самостоятелно основание, така и в 

тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. Така 

констатираните пороци в техническото предложение на участника, не могат да бъдат санирани 

от комисията, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. (5) от ЗОП, комисията при 

необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази възможност не 

може да се използва за промяна на техническото предложение и това би довело до нарушаване 

забраната за представяне на допълнителни документи към техническото предложение на 

участника. В случая участникът не е изпълнил предварително обявените изисквания на 

Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително представяне на ново техническо 

предложение, тъй като тази предвидена законова възможност не може да се използва за 

промяна на техническото предложение. Констатираните от комисията непълноти и 

несъответствия на техническото предложение на участника с техническата спецификация, 

одобрена от възложителя, са от такова естество, че  не могат да бъдат преодолени по реда на чл. 

104, ал. (5) от ЗОП, тъй като биха довели до промени в техническото предложение на 

участника. На това основание следва да се приеме, че представеното техническо предложение 

на участника не отговаря на минималните изисквания на Възложителя за представяне на 

офертата. 

Възложителят е посочил изрично какво следва да бъде съдържанието на техническото 

предложение. Посоченото се явява предварително обявено условие от възложителя по 

обществената поръчка. 

Когато части от предложението на участника не отговарят на указанията за разработване 

или въобще липсват, конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. 

Съгласно документацията за участие, изискванията към техническото предложение се считат за 

задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване на 

участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на офертата на участника с 

предварително обявените условия и изисквания на възложителя, според разпоредбата на чл. 

107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от 

процедурата.  

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на 

спазването на документацията за участие, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за 

защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание 

същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал 

принципът за равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е 

Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. (5) от ЗОП „При изготвяне на заявления за участие или оферти 

всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия“, като следва да се има предвид, че горепосочената норма е императивна, което 

означава, че всеки участник следва при участие в съответната процедура по ЗОП да се съобрази 
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със задължителния характер на въведеното законово изискване на възложителя. Комисията 

счита, че при наличие на техническо предложение, което не съответства на изискванията на 

възложителя, категорично записани в условията на документацията, то участникът следва да 

бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и 

задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят 

да отстрани от процедурата участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, който е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 

от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив 

спазването на императивната разпоредба на чл. 101, ал. (5) от ЗОП, която указва, че при 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Съгласно чл. 39, ал. (1) от ППЗОП „с подаването на оферти се счита, че участниците 

се съгласяват с всички условия на възложителя“. Правилата за провеждане на процедурите по 

ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към тях.  В този смисъл е 

Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-944/20.08.2014 г. и Решение  

на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 г. Съгласно разпоредбата на чл. 

39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата включва кумулативно 

изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено предложение за изпълнение 

на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (чл. 

39, ал. (3), т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на поставените от възложителя изисквания, 

участникът законосъобразно се отстранява от процедурата. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 48/07.02.2020 

г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и документацията за 

възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него 

условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената поръчка са станали 

задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане 

на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на Възложителя и да ги 

прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал. (2) от ППЗОП „комисията 

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

условия“, а съгласно чл. 57, ал. (1) от ППЗОП „ценовото предложение на участник, чиято 

оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря“. Цитираните правни 

норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши 

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

участника, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. Комисията 

взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е длъжна 

стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 08.12.2016 

г. на КЗК. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят 

предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. 

Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към 

настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, 
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на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, 

без изключение, води до отстраняване.  

(В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 

г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. 

дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 

12413/2016 г. на IV отд. на ВАС). 
 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се явява 

„неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки. 
 

На основание чл. 57, ал. (1) от ППЗОП ценовото предложение на участника 

„ВЕДИПЕМА“ ЕООД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 
 

3. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще извърши оценка на съответствието на техническия проект и ще изготви 

комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно чл. 

142, ал. (5) от ЗУТ в срок от 12 (дванадесет) календарни дни от получаването на 

инвестиционния проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и 

компетентни ведомства, което се удостоверява с протокол. 

2. Участникът ще изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ за строежа и 

Технически паспорт по чл. 176а, ал. (1) от ЗУТ в срок от 12 (дванадесет) календарни дни от 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

Участникът е представил декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. (1) от ЗОП – 

Приложение № 4  - в нея е посочил, че в „Техническото предложение – Приложение № 2, 

Раздел I: Предложение за изпълнение на поръчката; т. 1. Предлагана организация на работа и 

начини за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, необходими за 

изпълнение на услугата“ има конфиденциална по отношение на търговска тайна информация 

и същата не следва да се разкрива от Възложителя. Тъй като Техническото предложение не 

попада в хипотезата на чл. 102, ал. (2) от ЗОП, тоест не подлежи на оценка, комисията ще се 

съобрази с позоваването на конфиденциалност на участника.  

3. Предложението за изпълнение на поръчката на участника има следното съдържание: 

3.1. Методология за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с характера и 

сложността на строежа – участникът е представил себе си и опитът, който има. Предложен е 

подход за изпълнение на поръчката, който съдържа следните стъпки: анализ на 

заинтересованите страни, анализ на проблемите, анализ на целите, планиране на ресурсите, 

избор на индикатори, определяне на източниците на информация (външни и вътрешни), анализ 

на предпоставките/рисковете (направен е анализ, включващ обхват, степен на въздействие, 

оценка на стойността на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за 

преодоляване на последиците от настъпването на риска на следните рискове: риск от забавяне 

при предоставяне на изходна документация и данни или част от тях, необходими за 

изпълнението на договора; риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки и технически 

ресурси; риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, 

жалби и/или други форми на негативна реакция; риск от недостатъчна информация от някои от 
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заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на 

настоящата процедура; риск от неблагоприятни метеорологични условия); матрица на 

логическата рамка (обобщение на предходните стъпки в матрица, която показва най-важните 

аспекти на задачата в логически формат. 

3.2. Организация на работа и начини за осъществяване на координация и съгласуване на 

дейностите, необходими за изпълнение на услугата 

3.2.1. Прилагане на система за вътрешен контрол за изпълнение на дейностите по 

предмета на обществената поръчка – представена е структурата на участника и лицата 

ангажирани с прилагане на системата за вътрешен контрол. Същата има следния обхват: 

управление на човешките и материални ресурси; създаване на готов продукт посредством 

мобилизационни задачи и същинска дейност; информационно осигуряване; контрол на 

консултантската дейност; процедури за регистриране и докладване на нередности; коригиращи 

и превантивни действия; управление на записите. Системата за вътрешен контрол ще се прилага 

чрез изпълнението на следните методи за контрол – Метод 1 – предварителен контрол и Метод 

2 – текущ всеобхватен контрол; част от системата е и прилагане на етичен кодекс, който 

представлява съвкупност от световни и европейски професионални практики и стандарти за 

спазването на етичните стандарти за поведение. 

3.2.2. Характеристика на строежа – участникът е направил описание на съществуващото 

положение и предвидените за изпълнение дейности по реализирането на обекта, съгласно 

техническата спецификация 

3.2.3. Извършване на дейностите за изпълнение на поръчката – посочени са дейностите 

по консултантската услуга за извършване на оценка на съответствие на инвестиционния проект 

и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството на обекта, съобразно 

изискванията на документацията по настоящата процедура. 

3.2.4. Консултантски екип за изпълнение на поръчката, разпределение на 

отговорностите и дейностите между експертите – концепцията на участника за качествено и 

срочно изпълнение на поръчката се базира на управлението на човешките ресурси и включва 

организационно планиране, създаване на екип, подобряване на взаимодействието на екипа чрез 

създаване на йерархични връзки; навременно разпространение на информацията между 

членовете на екипа, развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората 

за реализация на проекта. Участникът е предвидил екип от следните експерти: Ръководител 

екип, експерти по всички проектни части, експерт КБЗ, експерт по количествата, помощен 

персонал и административен сътрудник. За Ръководителя екип са посочени организационната 

му дейност, отговорностите, дейностите по предмета на поръчката и методите, които ще 

прилага за осъществяване на комуникация с възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите. За всички останали членове на екипа са подробно описани задълженията, 

отговорностите и координацията на действията при изпълнение на двете основни дейности от 

предмета на поръчката – по оценка на съответствие на инвестиционния проект и при 

упражняване на строителен надзор. 

3.2.5. Работна програма – представена е схема, в която двете дейности от обхвата на 

поръчката са разбити на поддейности. Дейност 1 – оценка на съответствието на инвестиционен 

проект е представена чрез поредица от операции: мобилизационен период; механизми за 

контрол (приложен е проверовъчен лист за извършване на контрол на техническия проект; 

предложени са редица действия, които екипа ще предприеме при наличие на несъответствие на 

проекта с изискванията за отстраняването им; подробно е разписан контролът на отделните 

части от инвестиционни проект за съответствието на всяка от тях с техническото задание, 

нормативните документи по специалности и Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти към ЗУТ); одобряване на инвестиционния проект; изготвяне на 

комплексен доклад до възложителя, съгласно чл. 142, ал. (6) от ЗУТ; предаване на комплексния 

доклад на възложителя. За Дейност 2 – упражняване на строителен надзор, участникът е 

разработил в своето предложение подробна работна програма, обхващаща всички поддейности 
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от услугата, като всяка включва в себе си редица от операции. За всяка е направено описание на 

дейността, ресурси за изпълнението й, отговорни лица от екипа. Предложени са редица 

разработени процедури за осъществяване на всеобхватен контрол по време на изпълнение на 

строителството – контрол върху материалите, влагани в строежа, контрол върху технологичната 

последователност на строителните процеси; контрол върху сроковете и графиците за 

изпълнение; контрол върху изпълнението на всички видове СМР съгласно нормативните 

изисквания и др.; представени са мерки и механизми в случай на отклонение от изискванията. 

Описани са всички документи, които ще бъдат изготвяни при строителството и по време на 

изпълнение на консултантската услуга – актове и протоколи по Наредба №382003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството; документи доказващи качеството 

и съответствието на вложените строителни материали/продукти; протоколи от изпитвания, 

доклади, становища и др. Участникът е направил предложение по отношение на начините на 

комуникация и координация на дейностите между възложителя и изпълнителя и всички 

заинтересовани страни относно провежданите работни срещи, докладването, комуникирането 

между отговорните лица и начинът на обмен на информация. Обхванат е целият процес до 

въвеждането на обекта в експлоатация и упражняване на надзор през време на гаранционните 

срокове. Представено е и съдържание и същност на етичния кодекс, който участникът ще 

прилага - неговият обхват и същност, конкретните дейности, които ще се изпълняват, 

участниците и очаквания качествен ефект. 

 

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката и приложения към него съобразно посочените от Възложителя изисквания към 

съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на 

Възложителя, на техническата документация и на действащото законодателство. 

В предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията към него 

участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се 

установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на 

настоящата обществена поръчка. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на 

участника.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД да бъде допуснат до последващо участие в процедурата – 

отваряне на ценовото му предложение. 

 

 

4. Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще извърши оценка на съответствието на техническия проект и ще изготви 

комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно чл. 

142, ал. (5) от ЗУТ в срок от 3 (три) календарни дни от получаването на инвестиционния 

проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и компетентни 

ведомства, което се удостоверява с протокол. 

2. Участникът ще изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ за строежа и 

Технически паспорт по чл. 176а, ал. (1) от ЗУТ в срок от 3 (три) календарни дни от 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 
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3. Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката – 

Приложение № 1 към Техническото предложение, което има следното съдържание: 

3.1. Предложение за организация и изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 

поръчката 

3.1.1. Нормативна и регулаторна рамка при изпълнение на поръчката – посочени са 

нормативните актове, приложими към предмета на обществената поръчка 

3.1.2. Организация и изпълнение 

3.1.2.1. Етап №1 – Извършване на оценяване на съответствието на инвестиционния 

проект – участникът е предвидил екип от квалифицирани специалисти за изпълнение на 

дейността, като за всеки експерт е описан обхватът на оценката за съответствие по неговата 

проектна част и за изпълнението на кои изисквания в проектната документация ще следи; 

описан е резултатът от извършените оценки и изготвянето на комплексния доклад и неговото 

съдържание 

3.1.2.2. Етап № 2 – Строителен надзор по време на строителството – участникът е 

обособил следните поддейности: 

 Поддейности през подготвителния период – контрол върху законосъобразното 

започване на строежа; наблюдение и контрол върху мобилизация на строителя и подготовка за 

етапа на изпълнение на СМР и организиране на встъпителна среща; наблюдение и контрол по 

подготовката на площадките за изпълнение на СМР от строителя. За всяка от поддейностите са 

формулирани задачи за изпълнение и очаквани основни резултати 

 Поддейности по време на изпълнение на СМР – контрол върху работната 

програма на строителя и анализ на критичния път; преглед на документите и даване на 

инструкции; одобрение на чертежи и нови технически предложения на строителя; даване на 

указания; контрол на количеството и качеството на изпълнените СМР; система за контрол на 

качеството; съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на 

Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ; съставяне и подписване на акт обр. 15; въвеждане на обекта в 

експлоатация; гаранционен период. За всяка от поддейностите са формулирани задачи за 

изпълнение и очаквани основни резултати  

 Спомагателни дейности от общ характер свързани с управление и администриране 

на договора 

3.1.3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на 

дейностите – при избора на подходяща организационна структура дружеството е взело предвид 

видовете подобни организационни структури в практиката, екипа от ключови експерти и 

техническата спецификация на Възложителя; организационната структура е разгледана в две 

направления: като способ за съчетаване и установяване на взаимовръзки между елементите на 

системата и като устойчиво единство на елементите, на техните връзки и отношения като цяло. 

Организационната структура е представена в схема, като участникът е избрал линейно – 

функционалната структура. Описана е организацията на предложения от участника екип от 

експерти, като за всеки един са посочени функциите и отговорностите му при изпълнение на 

поръчката. 

3.1.4. Организация за качествено изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката – 

участникът е представил предложения, свързани със следните аспекти:  

3.1.4.1. Осигуряване на качество на изпълнение на дейностите чрез използване на 

внедрената система за управление на качеството и използването на постоянен текущ контрол -  

описаните са процедурите, чрез които ще се осигурява проследяване и контрол на процесите, 

касаещи качественото изпълнение на дейността, в т.ч. и в основните аспекти, като: контрол на 

качеството на влаганите материали и съответствието им с договора за изпълнение на 

строителството; контрол по качеството на изпълняваните СМР; контрол по спазване 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР на строежа; 

контрол за съответствие на видовете и количествата СМР с договора за изпълнение на СМР 

3.1.4.2. Непрекъсната комуникация с Възложителя и отговорните лица от 

администрацията му, както и с всички заинтересовани страни, като част от ежедневна екипна 
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работа на експертите, в т.ч. и за отчитане на напредъка по договора за инженеринг – 

представени са предвидените от участника канали и средства за комуникация и обмен на 

информация; механизмът за координация на дейностите и взаимодействието между всички 

заинтересовани страни е представен графично.  

3.1.4.3. Внедряване на система за вътрешен контрол и мониторинг – разгледани са 

основните компоненти на вътрешния контрол – контролна среда, управление на риска, 

контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг. В резултат от проведените 

дейности и приетата стратегия, участникът гарантира постигането на следния резултат: 

осигурена необходима координация и организация на изпълнението на дейностите и договора; 

осъществен контрол и надзор по време на изпълнение на СМР; изградени и ефективно 

функциониращи инвестиционни компоненти в срок и в рамките на поръчката; ефективно и 

целево изпълнение на строителството. 

 

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката и приложения към него съобразно посочените от Възложителя изисквания към 

съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на 

Възложителя, на техническата документация и на действащото законодателство. 

В предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията към него 

участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се 

установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на 

настоящата обществена поръчка. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на 

участника.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД да бъде допуснат до последващо участие в процедурата – 

отваряне на ценовото му предложение. 

 

5. Участник „ЕКОЕФЕКТ - 21“ ДЗЗД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще извърши оценка на съответствието на техническия проект и ще изготви 

комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно чл. 

142, ал. (5) от ЗУТ в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от получаването на 

инвестиционния проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и 

компетентни ведомства, което се удостоверява с протокол. 

2. Участникът ще изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ за строежа и 

Технически паспорт по чл. 176а, ал. (1) от ЗУТ в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката –

има следното съдържание: 

3.1. Предмет на поръчката; цел, обхват; последователност на дейностите, включени в 

предмета на поръчката – участникът е разпределил дейностите по предмета на поръчката в 

основни етапи, както следва: Етап I. Встъпителен (включва дейности по подготовка на 

документите за договор, подписване на договора и организиране на екипа за изпълнение на 

услугата), Етап II. Изготвяне, съгласуване и одобряване на Техническия проект за обекта 

(включва дейностите по извършване на контрол на процеса на проектиране; изготвяне на 

комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към 

строежите); Етап III. Строителство – Изпълнение на строителен надзор с инвеститорски 

функции (включващ дейностите: упражняване на строителен надзор по време на 

строителството, в рамките на задължителния обхват, посочен в ЗУТ; контрол на качеството на 
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доставените и влагани строителни материали и продукти; контрол на количествата на 

изпълнените СМР; контрол върху изпълнението на договора за инженеринг; докладване); Етап 

IV. Въвеждане на обекта в експлоатация (включващ дейностите: упражняване на строителен 

надзор по време на въвеждане в експлоатация на обекта; подготовка на документацията и 

оказване съдействие на Възложителя за въвеждане на обекта в експлоатация); Eтап V. Период 

на гаранционен срок (включва дейността участие в комисии за установяване на дефекти и 

недостатъци, проявили се в рамките на гаранционните срокове). За изпълнението на 

дейностите, участникът ще прилага качествени показатели за оценка като: обективност, 

точност; пълнота; достатъчност; систематизираност; оптималност на обобщенията; 

оперативност; достъпност; конкретност и етичност. В табличен вид са представена посочените 

дейности за етапите на изпълнение, като всяка дейност е с изяснен контекст и е декомпозирана 

на задачи и непосредствени резултати от изпълнение на задачите. 

3.2. Изготвяне на изискуемата по закон документация- участникът е описал изготвянето на 

следните групи документи: договорна документация; проекти и съществени изменения на 

одобрения проект; несъществени изменения от одобрения проект; комплексен доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект; документи по Наредба № 3/2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството; документи за доставени и вложени в обекта 

материали, заготовки и съоръжения; протоколи от изпитания и проби, строителни дневници, 

фотографска документация; първични документи за разплащане на извършени СМР; проверки, 

протоколи и предписания по ЗБУТ; кореспонденция; доклади (месечни, специални, протоколи 

от срещи); окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ; технически паспорт. В табличен вид 

са представени общите принципи и правила за одобряване и движение на документите; 

3.3. Пълно описание на всички дейности, които ще контролира участникът – в табличен 

вид е изготвено детайлно описание на дейностите през всичките етапи от изпълнение на 

поръчката; представени са задачите във всяка дейност и очакваните резултати от изпълнението 

им. Включени са всички дейности, заложени в приложимата нормативна уредба и техническата 

спецификация на Възложителя, имащи отношение към предмета на настоящата процедура –

оценката за съответствие на инвестиционния проект и упражняването на строителен надзор от 

откриването на строителната площадка до изтичането на последния гаранционен срок на 

строежа. 

3.4. Организационна структура. Начини за осъществяване на координация и съгласуване 

на дейностите, необходими за изпълнение на услугата – в схематичен вид е представена 

управленската структура на дружеството и начинът на комуникация между експертите, а също 

така и организационна схема, показваща координационните и комуникационни механизми 

между участника и всички заинтересовани страни в процеса. Представени са членовете на 

екипа, който участникът предвижда да сформира за изпълнение на поръчката, като за всеки 

експерт са посочени неговите отговорности/ангажименти и присъствие през периода на 

изпълнение на договора. 

 

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката и приложения към него съобразно посочените от Възложителя изисквания към 

съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на 

Възложителя, на техническата документация и на действащото законодателство. 

В предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията към него 

участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се 

установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на 

настоящата обществена поръчка. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на 

участника.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„ЕКОЕФЕКТ - 21“ ДЗЗД да бъде допуснат до последващо участие в процедурата – 

отваряне на ценовото му предложение. 
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6. Участник „КАРГО - ТИМ“ ООД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще извърши оценка на съответствието на техническия проект и ще изготви 

комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно чл. 

142, ал. (5) от ЗУТ в срок от 7 (седем) календарни дни от получаването на инвестиционния 

проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и компетентни 

ведомства, което се удостоверява с протокол. 

2. Участникът ще изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ за строежа и 

Технически паспорт по чл. 176а, ал. (1) от ЗУТ в срок от 7 (седем) календарни дни от 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката –

има следното съдържание: 

3.1. Обща цел на процедурата по дейности – представени са целите на двете дейности от 

предмета на обществената поръчка: Дейност № 1 – изготвяне на оценка за съответствие и 

Дейност № 2 – упражняване на строителен надзор. Посочени са ангажиментите, които 

участникът ще има за постигането на целите. Предложен е подход за изпълнение основан на 

следните принципи: фокус върху ключовите резултати; приоритизация на дейностите; 

организация и координация; вътрешна организация 

3.2. Работна програма строителен надзор по време на строителството – посочени са 

редица задачи за изпълнение на дейността, като всяка от тях включва необходимите човешки 

ресурс и отговорен експерт; технически средства; времетраене на дейността; брой съставени 

документи и планиран резултат. Дефинирани са контролни дейности при изпълнение на 

предвидените строително – монтажни работи, като контрол на законосъобразното започване на 

обекта и контрол върху строителните процеси и изпълнението на СМР. Представени са и 

контролни дейности, гарантиращи опазване на околната среда. 

3.3. Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката – 

участникът е приложил организационна схема, онагледяваща йерархичната обвързаност на 

персонала. За всеки член от екипа, който участникът планира да сформира, са посочени 

неговите отговорности и задължения в съответствие със заеманата длъжност и професионална 

квалификация. Представен е процесът по координация и съгласуване на дейностите; посочени 

са мерки и процедури за контрол върху сроковете на изпълнение на дейностите, част от 

вътрешния контрол на участника 

3.4. Начини за осъществяване на комуникация с Възложителя и с другите участници в 

строителния процес – участникът е представил начините за взаимодействие с участниците в 

строителния процес; взаимодействие с Възложителя и компетентните администрации; 

разгледани са начините и техническите средства за комуникация, периода на провеждането, 

отчетността. Посочена е система за вътрешен контрол на няколко нива – извършвана та 

управителя на дружеството; от Ръководителя на екипа; от ключовите експерти. Предвидени са и 

действия в случай на ситуации по прекъсване на изпълнението.  

 

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката и приложения към него съобразно посочените от Възложителя изисквания към 

съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на 

Възложителя, на техническата документация и на действащото законодателство. 

В предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията към него 

участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се 

установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на 
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настоящата обществена поръчка. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на 

участника.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът „КАРГО 

- ТИМ“ ООД да бъде допуснат до последващо участие в процедурата – отваряне на 

ценовото му предложение. 

 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената 

информация и направените констатации, комисията взе следните  
 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения следните участници: 

 Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  

 Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД  

 Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД 

 Участник „ЕКОЕФЕКТ – 21“ ДЗЗД 

 Участник „КАРГО – ТИМ“ ООД 

 

2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения 

на допуснатите участници на 03.04.2020 г. (петък) от 10:00 часа, в заседателната 

зала на административната сграда на Община Вършец, с адрес: гр. Вършец 3540, 

община Вършец, област Монтана, бул. „България“ №10, ет. 4. 

3. Комисията възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на 

датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения, 

съгласно условията на ЗОП и документацията за участие – „не по-късно от два 

работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията 

обявява най-малко чрез съобщение на профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето“. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 31.03.2020 г. в 14:30 

часа. 

--------------------------------------------------------IIIIII------------------------------------------------------------ 

 

На 03.04.2020 г. от 10.00 часа комисията се събра в пълен състав в заседателната зала 

на сградата на Общинска администрация - Вършец за провеждане на публично заседание 

за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници: 

 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване.  

На основание чл. 57, ал. (3) от ППЗОП датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване 

на ценовите предложения на допуснатите участници, съдържащи се в плик „Предлагани ценови 

параметри“, бе оповестено на 31.03.2020 г., чрез съобщение с изх. № 70 00 – 256 от 31.03.2020 

г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на настоящата поръчка на 

адрес: https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled53.  

 

 

IV. Провеждане на публичното заседание на комисията за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници 

 

Публичното заседание протече с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им в следния ред: 

 

https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled53
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1. Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

1.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 
  

1.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение 

(Приложение № 5 от документацията за участие), след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 11 560,00 

(единадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС, съответно 13 872,00 (тринадесет 

хиляди осемстотин седемдесет и два) лева с ДДС, разпределена, както следва: 

1. Цена за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, 

съгласно чл. 142, ал. (4) и ал. (5) от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 

142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ – 3 064,00 (три хиляди и шестдесет и четири) лева без ДДС и 

3 676,80 (три хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и осемдесет стотинки) лева с 

ДДС; 

2. Цена за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на 

СМР – 8 496,00 (осем хиляди четиристотин деветдесет и шест) лева без ДДС и 10 195,20 

(десет хиляди сто деветдесет и пет лева и двадесет стотинки) лева с ДДС. 

 

2. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 

2.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 
  

2.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение 

(Приложение № 5 от документацията за участие), след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 7 960,00 

(седем хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС, съответно 9 552,00 (девет хиляди 

петстотин петдесет и два) лева с ДДС, разпределена, както следва: 

1. Цена за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, 

съгласно чл. 142, ал. (4) и ал. (5) от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 

142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ – 1 580,00 (хиляда петстотин и осемдесет) лева без ДДС и 1 896,00 

(хиляда осемстотин деветдесет и шест) лева с ДДС; 

3. Цена за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на 

СМР – 6 380,00 (шест хиляди триста и осемдесет) лева без ДДС и 7 656,00 (седем хиляди 

шестстотин петдесет и шест) лева с ДДС. 

 

3. Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД 

3.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 

3.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение 

(Приложение № 5 от документацията за участие), след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 
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Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 8 500,00 

(осем хиляди и петстотин) лева без ДДС, съответно 10 200,00 (десет хиляди и двеста) лева с 

ДДС, разпределена, както следва: 

1. Цена за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, 

съгласно чл. 142, ал. (4) и ал. (5) от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 

142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ – 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева без ДДС и 1 800,00 (хиляда и 

осемстотин) лева с ДДС; 

2. Цена за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на 

СМР – 7 000,00 (седем хиляди) лева без ДДС и 8 400,00 (осем хиляди и четиристотин) лева с 

ДДС. 

 

4. Участник „ЕКОЕФЕКТ - 21“ ДЗЗД 

4.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 
  

4.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение 

(Приложение № 5 от документацията за участие), след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 11 210,00 

(единадесет хиляди двеста и десет) лева без ДДС, съответно 13 452,00 (тринадесет хиляди 

четиристотин петдесет и два) лева с ДДС, разпределена, както следва: 

1. Цена за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, 

съгласно чл. 142, ал. (4) и ал. (5) от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 

142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ – 2 700,00 (две хиляди и седемстотин) лева без ДДС и 3240,00 (три 

хиляди двеста и четиридесет) лева с ДДС; 

2. Цена за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на 

СМР – 8 510,00 (осем хиляди петстотин и десет) лева без ДДС и 10 212,00 (десет хиляди 

двеста и дванадесет) лева с ДДС. 

 

5. Участник „КАРГО - ТИМ“ ООД 

5.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 
  

5.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение 

(Приложение № 5 от документацията за участие), след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 11 600,00 

(единадесет хиляди и шестстотин) лева без ДДС, съответно 13 920,00 (тринадесет хиляди 

деветстотин и двадесет) лева с ДДС, разпределена, както следва: 

1. Цена за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, 

съгласно чл. 142, ал. (4) и ал. (5) от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 

142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ – 3 100,00 (три хиляди и сто) лева без ДДС и 3 720,00 (три хиляди 

седемстотин и двадесет) лева с ДДС; 

2. Цена за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на 

СМР – 8 500,00 (осем хиляди и петстотин) лева без ДДС и 10 200,00 (десет хиляди и двеста) 

лева с ДДС. 
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С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 10:25 часа на 03.04.2020 г. Комисията продължи своята работа в закрито 

заседание. 

 

V. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

документите в пликовете „Предлагани ценови параметри“ и проверка за съответствието 

им с изискванията на възложителя. 
 

1. Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „СЕТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец 

правилно, като е спазил зададената му форма. Няма допуснати аритметични несъответствия 

между общата цена и цените за отделните изброени дейности. Налице е съответствие между 

цифровата и изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка, не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. Цената за всяка от двете дейности на 

консултантската услуга не надвишава максималните прагове, посочени в обявлението и 

документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

2. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец 

правилно, като е спазил зададената му форма. Няма допуснати аритметични несъответствия 

между общата цена и цените за отделните изброени дейности. Налице е съответствие между 

цифровата и изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка, не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. Цената за всяка от двете дейности на 

консултантската услуга не надвишава максималните прагове, посочени в обявлението и 

документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 
 

3. Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец 

правилно, като е спазил зададената му форма. Няма допуснати аритметични несъответствия 

между общата цена и цените за отделните изброени дейности. Налице е съответствие между 

цифровата и изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка, не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. Цената за всяка от двете дейности на 

консултантската услуга не надвишава максималните прагове, посочени в обявлението и 

документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 
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4. Участник „ЕКОЕФЕКТ - 21“ ДЗЗД 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„ЕКОЕФЕКТ - 21“ ДЗЗД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец 

правилно, като е спазил зададената му форма. Няма допуснати аритметични несъответствия 

между общата цена и цените за отделните изброени дейности. Налице е съответствие между 

цифровата и изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка, не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. Цената за всяка от двете дейности на 

консултантската услуга не надвишава максималните прагове, посочени в обявлението и 

документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

5. Участник „КАРГО - ТИМ“ ООД 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „КАРГО - 

ТИМ“ ООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец правилно, като е 

спазил зададената му форма. Няма допуснати аритметични несъответствия между общата цена 

и цените за отделните изброени дейности. Налице е съответствие между цифровата и 

изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка, не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. Цената за всяка от двете дейности на 

консултантската услуга не надвишава максималните прагове, посочени в обявлението и 

документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 
 

Допуска до класиране съгласно обявения критерий за възлагане следните участници: 

 Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  

 Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД  

 Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД 

 Участник „ЕКОЕФЕКТ – 21“ ДЗЗД 

 Участник „КАРГО – ТИМ“ ООД 

 

 

VI.  Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. (1) от ЗОП за предложенията 

в плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

Комисията извърши проверка по следната формула: 

((X-Y):Х)*100 = …%, където 

„Х“ е средната стойност по ценовия показател, която се получава от сбора на 

предложенията на останалите участници, разделен на броя на останалите участници 

„У“ е предложението на участника по показателя, чиято стойност се преценява 
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№  Участник / Оферта 

Показател за 

съпоставка 

У - ценово 

предложение  

Средноаритметична ст-ст 

на предложенията на 

останалите участници, Х 

Разлика, 

(Х-У) 

Отклонение в 

средноаритметичната 

ст-ст, %,                  

((Х-У):Х)*100 

1 
"СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД 
11 560,00 

Х=(7960 + 8500 

+11210+11600)/4 = 9817,5 
-1 742,5 -17,75 % 

2 
"АГРОВОДИНВЕСТ" 

ЕАД 
7 960,00 

Х=(11560 + 8500 

+11210+11600)/4 = 10717,5 
2 757,5 25,73 % 

3 
"ИНТЕРКОНСУЛТ" 

ЕООД 
8 500,00 

Х= (11560 +7960 

+11210+11600)/4 = 10582,5 
2 082,5 19,68 % 

4 
„ЕКОЕФЕКТ – 21“ 

ДЗЗД 
11 210,00 

Х= (11560 +7960 

+8500+11600)/4 = 9905,0 
-1 305,0 -13,18 % 

5 „КАРГО – ТИМ“ ООД 11 600,00 
Х= (11560 +7960 

+8500+11210)/4 = 9807,5 
-1 792,5 -18,28 % 

 

Съгласно резултатите в горната таблица, налице са основания по чл. 72, ал. (1) от ЗОП, 

т.е. има предложение на участник, което е с повече от двадесет на сто по-благоприятно от 

средната стойност на ценовите предложенията на останалите участници, като това е 

предложението на „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД. 

Във връзка с горното, комисията реши да изиска от участника подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на ценовото му предложение. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

12:00 часа на 03.04.2020 г., като възложи на Председателя на комисията да подготви и 

изпрати искане за представяне на обосновка на предложените ценови параметри от 

участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД и насрочи следващото заседание да се проведе след 

изтичането на регламентирания срок за получаването й.   
 

--------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------------------ 
 

На 09.04.2020 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

Председателят на комисията е подготвил и изпратил писмо с искане за обосновка на 

предложените ценови параметри от участника, с изх. № 70 00-266 от 03.04.2020 г., изпратено до 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД на посочената в офертата му електронна поща avisof@abv.bg 

същия ден. Писмото е изпратено по реда на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, като е подписано с електронен подпис. В същия ден е изпратено и по 

куриер и съгласно обратната разписка е получено на 07.04.2020 г. 

В законоустановения срок от 5 (пет) дни в деловодството на Община Вършец е постъпила 

исканата обосновка, заведена с входящ № 70 00 – 271 от 07.04.2020 г., в 16:29 часа. 
 

VII. Комисията пристъпи към проверка на представената писмена обосновка  

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД е представил подробна писмена обосновка, която съдържа 

следното: 

Направен е извод, че продуктът, който произвежда участникът е услуга, свързана 

единствено с използването на знанията, уменията и капацитета на експертите. С оглед 

направения анализ на факторите по чл. 72, ал. (2) от ЗОП, за него е налице хипотезата на чл. 72, 

ал. (2), т. 2 от ЗОП, а именно: „наличие на изключително благоприятни условия за участника за 

предоставянето за услугите“. Посочено е, че останалите хипотези на чл. 72, ал. (2) от ЗОП са 

неприложими за участника. 

mailto:avisof@abv.bg
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Участникът се е обосновал с изпълнени многобройни договорни със сходен предмет и 

финансирани от различни източници, с използването на висококвалифицирани експерти и 

ефективно съчетаване на възможностите и опита им, както и създаване на предпоставки за 

добра комуникация и правилно разпределение на отговорностите за постигане на добро 

изпълнение. 

Натрупаният опит и стриктна организация са позволили създаването на статистика, чрез 

която се прецизират преките и непреките разходи за подобни обекти, на базата на която е 

изготвено и настоящото ценово предложение.  

Участникът е използвал следния подход:  

- разходите за труд е определил на база средномесечна брутна заплата, формирана като 

средна заплата за дружеството за 2018 г.;  

- времетраенето на определен вид дейност е определено на база средностатистически 

данни от сходни обекти;  

- дружеството разполага с офис в гр. Монтана и експерти от региона, правоспособни 

водачи на МПС, чрез което ще се постигнат ниски разходи за път и командировки и няма да се 

налагат допълнителни разходи за квартира, поддръжка на работен офис и заплати на 

професионални шофьори;  

- за изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционния проект средните 

режийни разходи, разходите за транспорт, командировъчни, кореспонденция, печатни 

материали, консумативи и др. възлизат на 1% от стойността на разходите за труд; 

- за упражняване на строителен надзор за обекти в рамките от 100 км. от базовия офис 

средните режийни разходи, разходите за транспорт, командировъчни, кореспонденция, печатни 

материали, консумативи и др. възлизат на 30% от стойността на разходите за труд. 

Декларирано е наличието на изключително благоприятни условия за консултантската 

дейност по договор, тъй като организацията на работа на екипа позволява да се постигне висока 

ефективност от дейността на експертите, при минимални разходи за изпълнение. 

Участникът е представил технико – икономически разчет за определяне на цената, който 

включва следното: 

 Дефинирани са дейностите по изпълнение на поръчката, съгласно Техническата 

спецификация и документацията към настоящата процедура; 

 Определено е времетраенето на отделните дейности по изпълнението на поръчката – 

участникът е направил разбивка на срокът за изпълнение, както следва: 

- Срок за изпълнение на Дейност 1, предложен в Техническото предложение на 

участника – 12 календарни дни 

- Срок за изпълнение на Дейност 2, поддейност 2.4., предложен в Техническото 

предложение на участника – 12 календарни дни 

- Срок за въвеждане на строежа в експлоатация – съгласно сроковете, дефинирани в 

Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи 

Въз основа на гореизложеното в табличен е получено следното цифрово изражение на 

времетраенето на различните дейности и поддейности към тях по дни: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 Направено е изчисление на часовата ставка на експертите на база средномесечната 

заплата на дружеството за 2018 г. и начисленията за осигуровки; при предвиждането, че 

работните дни в месеца са 21, а работните часове – 8, е получена часова ставка на експертите от 

6,94 лв./час. С включването и на другите предвидени от участника разходи, се получават 

следните стойности за двете дейности: 

- Цена за 1 ч.ч. за извършване на Дейност 1 – Изготвяне на оценка за съответствие 

 

 

- Цена за 1 ч.ч. за Дейност 2 – Упражняване на строителен надзор 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В табличен вид е представена разбивката на цените по видове дейности, както следва: 

 За Дейност 1 е получена стойност от 1579,50 лв. и приета 1580,00 лв. без ДДС, 

съответно 1 896,00 лв. с ДДС, чрез сумиране на получената часова ставка за 1 ч.ч. от 7,50 лв. по 

предвидената от участника заетост за всеки един експерт, като за Ръководителя на екипа са 

предвидени 10 дни по 7 часа на ден; за експерта по част водоснабдяване и експерта по част 

пътно строителство и част ПВОД – 6 дни по 7 часа на ден за всеки; за експертите по част 

конструктивна; геодезия; пожарна безопасност и КБЗ – 2 дни по 4 часа на ден за всеки; за 

експерта по количествата и експерта по част ПУСО – 2 дни по 3 часа на ден за всеки и за 

административния сътрудник – 6 дни по 2,1 часа на ден. 

 За Дейност 2 е получена стойност от 6 376, 72 лв. и приета 6 380,00 лв. без ДДС, 

съответно 7 656,00 лв. с ДДС, получена чрез сумиране на получената часова ставка за 1 ч.ч. от 

9,65 лв., съгласно предвидената от участника заетост за всеки експерт, както следва: 

- За поддейност 2.1., поддейност 2.2. и поддейност 2.7. – стойност от 4 535,50 лв. 

без ДДС, получена от предвидените участия на експертите, както следва: Ръководител екип – 65 

дни по 1 час всеки ден; експерт част водоснабдяване и експерт част пътно строителство и част 

ПВОД – 65 дни по 2 часа на ден за всеки; за експерт част конструктивна и експерт по 

количествата – 20 дни по 1,5 часа на ден за всеки; експерт част геодезия – 20 дни по 2 часа на 

ден; експерт част ПУСО – 10 дни по 1 час на ден; експерт пожарна безопасност – 10 дни по 1,5 

часа на ден; административен сътрудник – 20 дни по 1 час на ден; 

- За поддейност 2.3. – стойност от 1 254,50 лв. без ДДС, получена от 

предвиденото участие на експерт КБЗ за 65 дни  по 2 часа всеки ден; 

- За поддейност 2.4. – стойност от 154,40 лв. без ДДС, получена от предвиденото 

участие на Ръководителя на екипа за 8 дни по 2 часа всеки ден; 

- За поддейност 2.5. – стойност от 250,90 лв. без ДДС, получена от предвиденото 

участие на Ръководителя на екипа за 13 дни по 2 часа всеки ден 

- За поддейност 2.6. – стойност от 181,42 лв. без ДДС, представляваща 4% от 

поддейност 2.1., поддейност 2.2., поддейност 2.7. или 4% от 4535,50 лв. 
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Комисията направи задълбочен анализ на представената информация и документи и 

след като се запозна и обсъди всички, изложени от участника, обстоятелства, направи 

следните констатации: 

Позоваването на изключително благоприятни условия за участника, поради създадената 

организация на екипа, позволяваща да се постигне висока ефективност от дейността на 

експертите при минимални разходи за изпълнение; декларирането на предишен натрупан опит в 

изпълнението на сходни услуги; изпълнението на дейностите от висококвалифицирани 

специалисти по същество не представляват обективни обстоятелства за наличието на 

основанията по чл. 72, ал. (2), т. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Наличието на тези 

обстоятелства е присъщо и необходимо за изпълнението на поръчката, като същите би следвало 

да са отчетени, предвидени и/или налични за всеки участник с оглед подготовката на офертата 

за участие в процедурата и осигуряване на качественото й изпълнение. Наличието на сходен 

опит поначало е свързано с критериите за подбор, а не е обективно обстоятелство, 

обосноваващо представянето на необичайно благоприятна оферта, а и участникът по никакъв 

начин не е удостоверил използването на резултата от описания опит. Не е представена 

конкретна предварително разработена методика или план за изпълнение, което би удостоверило 

значението на претендирания опит и би обосновало отражението му за оферираната цена, а 

участникът единствено бланкетно е посочил, че притежава утвърдена организация на работа, 

без да е представил нейните аспекти, които повлияват с конкретни стойностни изражения 

финансовото му предложение. Не са демонстрирани преимущества на предвижданията за 

изпълнението на поръчката, които да докажат твърдението му за постигната оптимизация на 

процесите и дейностите и намаляване на разходите. Следователно, позоваването на опита на 

участника и специалистите му и на създадената организация на работа без представяне на 

допълнителни обвързващи опита и подхода за изпълнение с предложената цена обективни 

обстоятелства, не следва да дава преимущество на участник или да е основание за приемане на 

обосновката му, доколкото изтъкнатите обстоятелства са общи и относими към всички други 

участници. 

Що се отнася до изработената статистика на база изпълнени договори със сходен предмет, 

която позволява да се предвидят преките и непреките разходи и да се формират цени близки до 

средностатистическите, това по никакъв начин не може да се приеме от комисията за обективно 

обстоятелство, което да обоснове по-ниската предложена цена. Твърдението за наличие на 

изработена статистика на база изпълнени договори за обекти със сходни параметри също е 

неотносимо в конкретния случай, в който участникът подробно следва да обоснове 

предлаганата от него цена за изпълнение на услугата. Настоящата процедура не може да бъде 

сравнявана с друга такава, като обектът, предмет на настоящата обществена поръчка, не може 

да бъде приравняван на друг такъв обект. Всеки обект носи своите специфики и особености, 

като е недопустимо подобно отношение към задължението по закон на участника да обоснове 

конкретна цена за изпълнение на конкретен обект, предмет на определена процедура, с други 

такива. Участникът не е представил никакви конкретни доказателства, с които да гарантира, че 

предвидените в обосновката възнаграждения за всеки от ангажираните специалисти ще бъдат 

именно такива, каквито са определени в таблицата. Позоваването на осреднена средномесечна 

брутна заплата на дружеството е на базата на средна заплата за 2018 г. Не може да се приеме за 

разчет на разходите приетият 1% от разходите за труд за режийни разходи, транспорт, 

командировъчни, кореспонденция, печатни материали, консумативи и др. при осъществяването 

на дейността по оценка на съответствие на инвестиционния проект и изготвяне на комплексен 

доклад. Не може да се приеме и за разчет на разходите приетите 30% от разходите за труд за 

режийни разходи, транспорт, командировъчни, кореспонденция, печатни материали, 

консумативи и др. при осъществяването на дейността упражняване на строителен надзор. Не 

може да се приеме за разчет остойностяването на поддейност 2.6. „упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни 

срокове до изтичането на последния гаранционен срок съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г.“ в 

размер на 4% от стойността на разходите за упражняване на строителен надзор по време на 
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строителството или от стойността на поддейности 2.1, 2.2, и 2.7.  Още повече, че в таблицата за 

времетраене на отделните дейности е посочен срок за поддейност 2.6. от 8 години, а съгласно 

чл. 20, ал. (4) от Наредба № 2/2003 г. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) 

минималният гаранционен срок за водопроводната мрежа е 10 години, т.е. не става ясно как са 

определени тези 4%, нито дали в тях е включен нормативно определения гаранционен срок от 

10 години. Няма посочени никакви доказателства на каква база са определени тези проценти и 

какво точно включват. Изтъкнатите обстоятелства като наличие на офис в гр. Монтана биха 

били приети като обективно обстоятелство, свързано с наличие на изключително благоприятни 

условия, но в случая участникът се е ограничил с декларативното им заявление, като липсват 

аргументи за това с колко реално се намалява общата цена за изпълнение на конкретната 

поръчка. Без наличие на каквито и да е обяснения, разбивка или други ясни, конкретни и 

правдоподобни аргументи, определените стойности на всички съпътстващи разходи като 

процент от разходите за труд, създават в комисията съмнения за тяхната правдоподобност и 

състоятелност и могат да бъдат определени като произволни и нереалистични.  

Що се отнася до представянето на разбивката на цената, същата сама по себе си не доказва 

наличието на изключително благоприятни условия при формиране на по-ниската цена и не 

посочва обективни обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, а единствено представлява аритметичен сбор от суми, които са декларативни и приети 

от самия участник, без да са еднозначно доказани.  Посочени са разходи за възнаграждение на 

експертите, но същото не представлява обстоятелство, попадащо в разпоредбата на чл. 70, ал. 

(2) от ЗОП. Простото остойностяване на необходимите според участника брой дни по дневно 

възнаграждение, без наличието на подробен анализ на данните, въз основа на които е направен 

индивидуалният и общият разчети, не може да бъде счетено като обективно обстоятелство от 

категорията на чл. 70, ал. (2) от ЗОП. 

Комисията установява и някои несъответствия в представената обосновка с действащата 

нормативна уредба, на която участникът се е позовал в своята обосновка, както и разминаване 

между стойностите в различните таблици, формиращи предложената цена.  Така например, при 

определяне на необходимия срок за изпълнение на поддейност 2.5. „Извършване от името на 

възложителя на всички необходими действия за въвеждане на обекта в експлоатация до 

получаване на Разрешение за ползване“ участникът е определил, че за тази дейност са 

необходими 27 календарни дни, които са сбор от следните срокове: 7 дни от постъпването на 

искането в ДНСК за назначаване на ДПК; 10 дни за работата на държавната приемателна 

комисия; 5 дни от последното заседание на комисията за представяне на протокол обр. 16 на 

органа издал заповедта за назначаване на ДПК и 5 дни от представянето на протокол обр. 16 за 

издаването на разрешение за ползване. От една страна участникът неправилно е отразил в 

таблицата на стр. 7 от обосновката, че общият срок е 27 календарни дни, тъй като навсякъде в 

Наредба № 2/2003 г., където са дефинирани тези срокове и които участникът е цитирал, а 

именно: чл. 6, ал. (1); чл. 6, ал. (2); чл. 16, ал. (1) и чл. 17, ал. (1) сроковете са в работни дни. От 

друга страна съгласно чл. 6, ал. (1) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) от 

Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, срокът за назначаване на ДПК не е 7 работни дни, както участникът е 

посочил, а е 14 работни дни от постъпването на искането по чл. 3. В тази връзка калкулирането 

на стойността за изпълнението на поддейност 2.5. се основава на грешно определени срокове, 

като акуратното изчисление с голяма вероятност би довело до промяна на цената. 

При определянето на стойността на поддейност 2.4. „Изготвяне на окончателен доклад за 

строежа съгласно чл. 168, ал. (6) от ЗУТ и §3 от ДР на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и 

съставяне на Техническия паспорт на строежа по чл. 176а и чл. 176б, ал. (1) от ЗУТ и Наредба 

№ 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите“ също е налице несъответствие, 

изразяващо се в следното: предложеният срок в Техническото предложение на участника за 
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тази дейност е 12 календарни дни. В таблицата на стр. 7 от обосновката в този срок е посочено, 

че са включени 10 работни дни. В разбивката по видове дейности на стр. 9 от обосновката 

обаче, е калкулирано изпълнение за 8 дни по 2 часа на ден от Ръководителя на екипа. От една 

страна, в разбивката на цената са включени два работни дни по-малко от предложения от 

участника срок за изпълнение на тази дейност, а от друга страна – експертът ще е ангажиран 

само по два часа всеки ден в продължение на 8 работни дни. Ако е допусната грешка и срокът 

неправилно е пренесен от едната таблица в другата, то тогава безспорно е налице некоректно 

изчислена стойност за изпълнение на тази поддейност, която би рефлектирала и върху крайната 

цена за изпълнение на услугата. По-съществен пропуск в представената калкулация за 

изпълнение на тази поддейност е, че е налице несъответствие между Техническото 

предложение на участника и определянето на цената на тази поддейност. В своето предложение 

за изпълнение на поръчката, от стр. 30 до стр. 43 за всички експерти от предложения екип без 

административния сътрудник и експертът по количества са предвидени следните задължения и 

отговорности: „участват при изготвяне на актуализиран технически паспорт по реда на 

Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и 

съдържание“ и „участват при изготвяне на окончателен доклад до възложителя по смисъла 

на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на СМР“. Тези 

експерти обаче изобщо не са включени в таблицата за определяне на разходите за изпълнението 

на тази поддейност. Още повече, изрично регламентирано е в §3, ал. (1) от ДР на Наредба № 

2/2003 г., че „Окончателният доклад трябва да бъде съставен и подпечатан от лицето, 

упражняващо строителен надзор, и подписан от управителя на фирмата консултант и от 

всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните 

части...“, т.е. участието на експертите по всички части е задължително. Включването им в 

разбивката за определяне на стойността на поддейност 2.4. безспорно ще промени цената за 

изпълнение на услугата, следователно посочената стойност от 154,40 лв. без ДДС е напълно 

необоснована и нереалистична, тъй като не включва всички необходими разходи. Изготвянето 

на ценово предложение, както и обосновката към него, което противоречи на приложимата 

нормативна уредба, от друга страна, е напълно достатъчно основание обосновката да не бъде 

приета и участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Липсва мотивирано обяснение за предложената ангажираност на всеки от експертите и как 

са определени броя посещения при осъществяването на строителен надзор и 

продължителността на всяко от тях. Комисията намира за крайно недостатъчна ангажираност на 

Ръководителя на екипа от 1 час на ден, с оглед огромния набор от ангажименти и отговорности, 

които са му вменени от участника в Техническото предложение. Тъй като в обосновката не е 

посочено дали времето за пътуване на експертите до обекта е включено в таблицата за разбивка 

на разходите, дори самото пътуване от офиса в гр. Монтана до обекта и обратно, която стойност 

е включена в сумата за 1 ч.ч., е достатъчно, за да изчерпи предвиденото в разбивката участие на 

експерта за един ден. Съгласно клаузите в проекта на договора и техническата спецификация е 

видно, че Възложителят предвижда обем на услугите, включващи задължение на изпълнителя 

да осигурява присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части и да контролира 

качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с действията си по 

компетентност нарушаването на технологичната им последователност, а също и да упражнява 

функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в пълния обем, 

предвиден в Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. В тази връзка предвидената 

ангажираност на основните експерти – по част пътно строителство и постоянна и временна 

организация на движението, по част водоснабдяване и експерт КБЗ от 2 часа на ден не 

осигуряват постоянно присъствие на експертите в зависимост от изпълняваните строителни 

работи и това би създало риск за качеството на предоставената услуга. Не са посочени никакви 

конкретни мероприятия и план за организация на работа, които да оправдават предвидената 

ангажираност на експертите и същевременно да гарантират качественото и навременно 

изпълнение на консултантските задължения.  
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Предвиденият от участника срок за осъществяване на дейността по упражняване на 

строителен надзор по време на изпълнение на строителството, включващ поддейностите 2.1., 

2.2., 2.3., и 2.7. е формиран на база на предположения на участника, които обаче не са възприети 

правилно и не са отчетени всички обстоятелства и указания, посочени в документацията към 

настоящата обществена поръчка. Участникът е определил срока за изпълнение на дейностите по 

упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР, или времето на 

строителството, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 

(Приложение № 2а към чл. 7, ал. (3), т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) до подписването на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение 

№ 15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството) като остатък на срока, цитиран в обявлението от 150 

дни, след приспадане на всички известни и предложени от него срокове за другите дейности. 

Всъщност, Възложителят е посочил прогнозен срок, които включва определените от него 

условия, а именно: максимален срок от 15 календарни дни за извършване на оценка на 

съответствието на инвестиционния проект; 120 календарни дни максимален срок за изпълнение 

на СМР, респективно упражняване на строителен надзор по време на строителството и 15 

календарни дни за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт. Логично тук не са 

включени сроковете по издаването на разрешението за строеж и влизането му в сила, сроковете 

за въвеждане на обекта в експлоатация и гаранционните срокове на строежа, доколкото те са 

извън волята на Възложителя, не могат да бъдат точно определени или са в рамките на 

дефинирани такива с нормативен акт. Точно за да не се допускат такива предположения, които 

биха създали неяснота в участниците при изготвянето на своите оферти и с оглед факта, че към 

момента на откриването на обществената поръчка и до крайния срок за подаването на оферти за 

същата не е бил избран изпълнител за изготвянето на инвестиционния проект и строителството 

на същия обект и не е бил ясен срокът за изпълнение на СМР, Възложителят за ориентир 

изрично е дефинирал на няколко места в документацията и приложенията към процедурата 

какъв е предвиденият от него максимален прогнозен срок за изпълнението на СМР, а именно: 

на стр. 4, Раздел II.2.14) Допълнителна информация от Обявлението; на стр. 7 от указанията и 

документацията за обществената поръчка и на стр. 10 от Техническата спецификация изрично е 

посочено следното:  „Сроковете за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „Технически 

проект“ и за изпълнение на СМР ще бъдат определени съгласно техническото предложение на 

избрания изпълнител след провеждане на обществената поръчка за инженеринг. За ориентир, 

възложителят е определил максимален прогнозен срок за изготвяне на инвестиционния проект 

от 30 (тридесет) календарни дни и максимален прогнозен срок за изпълнение на СМР от 120 

(сто и двадесет) календарни дни.“ Това определяне на срока е направено точно с цел да внесе 

яснота сред участниците, така че да могат да изготвят офертите и предложенията си при 

съблюдаване на прогнозируемите срокове и предвидените в процедурата задължения и 

ангажименти, които Възложителят изисква за настоящата услуга, с цел правилно и всеобхватно 

планиране на финансовите, техническите и човешките ресурси на предполагаемите участници и 

представяне на оферти при извършена пълна преценка за възможностите им, гарантиращи 

максимално придържане към изискванията за качествено изпълнение в рамките на прогнозната 

стойност на поръчката. Ангажимент на участника е запознаването с всички условия за 

изпълнение на настоящата процедура, изискванията, заложени в документацията и точното 

придържане към тях. В тази връзка, участникът не се е съобразил с изрично дефинирания от 

Възложителя прогнозен срок за изпълнение на строителството, тъй като с представената 

обосновка и предложения срок от 91 календарни дни за изпълнение на дейностите по 

упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР не е обезпечил 

извършването на пълен и всеобхватен контрол с оглед осъществяваните от него функции, 

дефинирани от Възложителя. Безспорно това е от съществено значение за формирането на 
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цената, с оглед факта, че е най-голямото перо от ценообразуващите компоненти, представени в 

обосновката на участника. 

Участниците в процедурата са длъжни да полагат необходимата грижа и внимание при 

изготвянето на офертите си за участие, като допуснатите от тях грешки и/или несъответствия 

рефлектират изцяло в тяхната правна сфера. В този смисъл, в конкретния случай за настоящата 

обществена поръчка, участникът е този, който носи отговорността за допуснатите пропуски 

и/или неточности при представянето на изисканата подробна писмена обосновка относно 

начина на образуване на цената за изпълнение на поръчката. При наличието на допуснати 

несъответствия в офертата на участника, Възложителят и назначената от него комисия не 

следва да носят отговорност за последствията от това, както и да тълкуват волята на участника 

и да извършват допълнителни действия за отстраняването и/или санирането им. Поради това 

обстоятелство се явява невъзможност за извършване на корекция в писмената обосновка. 

Така представена, информацията в представената обосновка не отговаря на критерия, на 

който се е позовал участника, съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. (2), т. 2 от ЗОП. В случая 

нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, които да могат да 

бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е 

изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, не съдържат наведени 

обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия при изпълнението на 

обществената поръчка, нито пък попадат в някое от другите хипотези по чл. 72, ал. (2) от ЗОП, 

които да бъдат основание за приемане на обосновката, защото липсват конкретни данни и 

обосновани и доказани разчети, които да покажат и да докажат по безспорен начин как е 

достигнато до оферираната по-ниска цена и елементи на ценообразуване. Най-общо 

предвижданията на участника не са доказани и/или не показват каква е връзката им с начина на 

формиране на предложената цена. Твърденията за натрупания опит и създадената стриктна 

организация на работа на екипа, позволяваща висока ефективност при минимални разходи, не 

може да се възприеме като необходимо и достатъчно условие за представянето на много по-

ниско ценово предложение, в сравнение с тези на другите участници в процедурата. 

Обстоятелството, че участникът е изложил в табличен вид формирането на предложената цена с 

посочване на стойностите на прогнозните човекочасове на експертите, възнагражденията им с 

включените в тях съпътстващи разходи, печалба и др. присъщи разходи, по своя характер 

представлява единствено калкулация на разходи и именно тях последният трябва да обоснове. 

Участникът е посочил цифровата стойност на изброените от него разходи, без да посочи 

обстоятелствата, довели именно до тази стойност на разходите, в случай, че те са основание за 

по-ниското му ценово предложение. 

Комисията счита, че не е налице необходимост от участника да бъде изискана уточняваща 

информация, тъй като това би довело до корекция на обосновката, респективно на 

компоненти/параметри от ценовото предложение, което е недопустимо и в противоречие с 

изискванията на закона. 

Комисията счита, че не е налице необходимост от други органи да бъде изискана 

информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни 

споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и 

документите, представени или посочени в обосновката на участника. 

 

Във връзка с направения анализ и горните констатации комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

НЕ ПРИЕМА така представената от участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на предложената от него цена, тъй като 

представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена и 

наличието на обективни обстоятелства по чл. 72, ал. (2) от ЗОП. Съобразявайки се с 

предвидените в действащото законодателство нормативни разпоредби за предотвратяване 

на риска от сключване на договор с участник, предложил необичайно благоприятна 

(ниска) оферта, основаваща се на технически или икономически неиздържани допускания 
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или практики, комисията предлага участникът „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД да бъде 

отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП във връзка с отхвърляне на 

обосновката на участника на основание чл. 72, ал. (3) от ЗОП. 
 

 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената 

информация и направените констатации, комисията взе следното РЕШЕНИЕ: 

Допускат се до класиране следните участници: 

 Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  

 Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД 

 Участник „ЕКОЕФЕКТ – 21“ ДЗЗД 

 Участник „КАРГО – ТИМ“ ООД 
 

 

 

 

VIII. Класиране 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по оценка на ценовите предложения на 

допуснатите участници, в съответствие с критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. (2), т. 1 от 

ЗОП, и съгласно изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и на основание чл. 58, ал. (1) от ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 

 

ПЪРВО МЯСТО: участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, Оферта с вх. № 70 00 – 

176/28.02.2020 г., подадена в 16:45 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка  - 8 500,00 (осем хиляди и петстотин) лева без ДДС 

 

ВТОРО МЯСТО: участник „ЕКОЕФЕКТ - 21“ ДЗЗД, Оферта с вх. № 70 00 – 

178/02.03.2020 г., подадена в 08:52 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка - 11 210,00 (единадесет хиляди двеста и десет) лева без ДДС 

 

ТРЕТО МЯСТО: участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, Оферта с вх. № 70 00 – 

161/25.02.2020 г., подадена в 15:53 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка  - 11 560,00 (единадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева без 

ДДС 

 

ЧЕТВЪРТО МЯСТО: участник „КАРГО - ТИМ“ ООД, Оферта с вх. № 70 00 – 

180/02.03.2020 г., подадена в 12:21 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка – 11 600,00 (единадесет хиляди и шестстотин) лева без ДДС 

 

 

IX. Предложение за сключване на договор 

 

Комисията счита, че офертата на участникът „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД в най-пълна 

степен съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените 

от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и е икономически най-

изгодна при спазване на критерия за възлагане, поради което е класирана на I-во място.  

Предвид това, комисията предлага на  Кмета на Община Вършец в качеството му на 

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен 

надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на 

водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, община 

Вършец“, открита с Решение № 48/07.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален 
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номер в РОП 00850-2020-0005, за изпълнител на обществената поръчка да бъде избран 

участникът, класиран на първо място, а именно: „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 

111560033, Оферта с вх. № 70 00 – 176/28.02.2020 г., подадена в 16:45 часа, с предложена 

обща цена за изпълнение на обществената поръчка  - 8 500,00 (осем хиляди и петстотин) 

лева без ДДС 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 09.04.2020 г. в 12:30 часа. 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. Същият се предава на 

Възложителя, заедно с цялата документация, офертите на участниците, Протокол № 1 от 

заседанията на комисията, проведени на 04.03.2020 г.; 05.03.2020 г. и 06.03.2020 г. и 

допълнително представените от участниците документи, за приемане работата на комисията, 

утвърждаване съгласно чл. 181, ал. (5) от ЗОП и вземане на решение по чл. 181, ал. (6) от ЗОП 

от Възложителя. 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   Петър Ганчев Стефанов -  ………(подпис)*…………. 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. Антон Димитров Тошев - ………(подпис)*…………… 

2. Красимира Стефанова Тачева - ………(подпис)*……….. 

3. инж. Костадинка Петрова Денкова - ………(подпис)*…….. 

4. Иван Йорданов Първанов - ………(подпис)*……………. 

 

 

 

Получих протокола на комисията на дата: 09.04.2020 г. 

                                                       

                                                           Подпис:……(подпис и печат)*……. 

                                                                  инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                                       Кмет на Община Вършец 
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Дата на утвърждаване: 09.04.2020 г. 
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