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   Р Е Ш Е Н И Е  
 

 № 487 / 20.12.2019 г. 
 

гр. Вършец 
 

 

Подписаният по-долу Иван Михайлов Лазаров, в качеството си на Кмет на Община 

Вършец, на основание чл. 22, ал. (1), т. 6, чл. 106, ал. (6) и чл. 108, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във вр. с чл. 109 от ЗОП, и след като се запознах и възприех 

изцяло дейността, констатациите и мотивите, изложени в утвърдения от мен на дата 19.12.2019 

г. Доклад, предоставен ми ведно с Протокол № 1 от заседанията на комисията, проведени на 

23.10.2019 г.; 31.10.2019 г. и 11.11.2019 г.; Протокол № 2 от заседанията на комисията, 

проведени на 22.11.2019 г.; 03.12.2019 г.; 05.12.2019 г. и 13.12.2019 г. и Протокол № 3 от 

заседанието на комисията, проведено на 18.12.2019 г., изготвени в хода на работата на 

комисията по чл. 103, ал. (1) от ЗОП, назначена със Заповед № 424/23.10.2019 г. на ВрИД Кмета 

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

получените оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл. 73, ал. (1) от ЗОП – „открита 

процедура“ с предмет: „Изпълнение на СМР за реализиране на проект: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, открита с Решение № 354/12.09.2019 г. 

на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0008, обявена с Обявление 

за поръчка с ID 932899 и публикувано в Официалния вестник на ЕС 2019/S 179-434954, 

прогнозна стойност в размер на 820 472,17 лева (осемстотин и двадесет хиляди четиристотин 

седемдесет и два лева и седемнадесет стотинки) без вкл. ДДС 

с настоящото решение 
 

 

 

I. ОБЯВЯВАМ 
 

 

1. Класирането на участниците, съгласно получената комплексна оценка въз 

основа на критерий „икономически най-изгодна оферта“, при критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. (2), т. 3 от ЗОП, в следния 

ред: 
 

 

ПЪРВО МЯСТО: „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, Оферта с вх. № 70 00–561/22.10.2019 г. 

подадена в 16:34 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в 

размер на 813 573,03 (словом: осемстотин и тринадесет хиляди петстотин седемдесет и три 

лева и три стотинки) лева без ДДС, с Комплексна оценка 100 точки. 

Комплексната оценка на участника е формирана като сума от оценката по следните 

показатели: 

1. Показател ТП – Оценка на техническото предложение на участника – 30 точки; 

2. Показател ЦП – Оценка на ценовото предложение на участника – 70 точки 
 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която отговаря изцяло на обявените от 

Възложителя условия, като съответствието с изискванията на Възложителя, свързани с личното 

състояние и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне 
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участника до участие в процедурата. Класирането на участника се основава на извършеното от 

комисията оценяване, съобразно предварително обявения критерий за определяне на 

икономически най-изгодната оферта, а именно въз основа на критерий за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена“, при прилагане на Методиката за оценка на офертите от 

документацията за участие в процедурата, като оценяването е подробно мотивирано в 

протоколите от работата на комисията. При издаване на настоящото решение съм възприел 

изцяло доводите и констатациите на комисията и препращам към тяхното съдържание, 

обективирано в утвърдения от мен на 19.12.2019 г. Доклад, предоставен ми ведно с Протокол 

№1 от заседанията на комисията, проведени на 23.10.2019 г.; 31.10.2019 г. и 11.11.2019 г.; 

Протокол № 2 от заседанията на комисията, проведени на 22.11.2019 г.; 03.12.2019 г.; 

05.12.2019 г. и 13.12.2019 г. и Протокол № 3 от заседанието на комисията, проведено на 

18.12.2019 г., изготвени в хода на работата на комисията по чл. 103, ал. (1) от ЗОП и 

публикувани в профила на купувача на адрес:  

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled39  

 

 

2. Отстранени участници от процедурата, съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и 

обявените от Възложителя условия:  
 

2.1.  „АВ БИЛД“ ЕООД, с Оферта вх. № 70 00-558 / 22.10.2019 г., подадена в 09:01 

часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

При разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. (2) от ППЗОП, комисията е 

установила липси и/или несъответствия на информацията в еЕЕДОП на участника, които 

изрично е посочила в съставения от нея Протокол № 1 и които касаят съответствието на 

участника с поставения от Възложителя критерий за подбор по чл. 63, ал. (1), т. 1, буква „а“ от 

ЗОП. 

На основание чл. 54, ал. (8) от ППЗОП, комисията е изпратила Протокол № 1 на участника 

в процедурата с придружително писмо изх. № 70 00-615/11.11.2019 г. В писмото е посочила на 

участника, че срокът за представяне на съответните документи е 5 (пет) работни дни, считано 

от датата на получаване на протокола, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. Писмото заедно с 

Протокол № 1 са изпратени 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: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled39.  

Предвид обстоятелството, че Протокол № 1, съдържащ констатациите на комисията, 

съответно указанията й към изисканите от участника допълнителни документи, е връчен на 

представител на участника на 14.11.2018 г., което е удостоверено с подписа на лицето – 

приемател на документа върху обратна разписка, от тази именно дата спрямо „АВ БИЛД“ 

ЕООД е започнал да тече срокът по чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled39
http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled39
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Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от 5 (пет) работни дни, 

участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок не по-

късно от 17:00 часа на 21.11.2019 г. 

Констатираната липса на допълнително представени нов еЕЕДОП и/или други документи 

от участника „АВ БИЛД“ ЕООД по същество следва да бъде счетено за неизпълнение на 

указанията на комисията за отстраняване на установени от нея в представения от 

икономическия оператор еЕЕДОП липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с 

изискванията към критериите за подбор в процедурата, одобрени от Възложителя, които 

обстоятелства правят непълна офертата на дружеството, подадена за участие в настоящата 

процедура, едновременно с което и неотговаряща на поставените от Възложителя критерии 

за подбор. 

С оглед на гореизложените обстоятелства, приемам доводите на комисията да предложи 

на Възложителя участникът „АВ БИЛД“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на 

основание чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП.  

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

БИЛД“ ЕООД не е разгледано. 

 

 

2.2.  „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с Оферта вх. № 70 00-562/22.10.2019 

г., подадена в 16:38 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП и чл. 54, ал. (1), т. 5, буква 

„а“ от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

При разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. (2) от ППЗОП, комисията е 

установила липси и/или несъответствия на информацията в еЕЕДОП на участника, които 

изрично е посочила в съставения от нея Протокол № 1 и които касаят съответствието на 

участника с поставения от Възложителя критерий за подбор по чл. 63, ал. (1), т. 1, буква „а“ от 

ЗОП; несоътветвия и/или липси в предоставената информация относно икономическото и 

финансово състояние; декларираните сертификати за внедрена система за управление на 

качеството и за управление на околната среда. 

На основание чл. 54, ал. (8) от ППЗОП, комисията е изпратила Протокол № 1 на участника 

в процедурата с придружително писмо изх. № 70 00-615/11.11.2019 г. В писмото е посочила на 

участника, че срокът за представяне на съответните документи е 5 (пет) работни дни, считано 

от датата на получаване на протокола, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. Писмото заедно с 

Протокол № 1 са изпратени 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: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled39.  

Участникът е представил допълнителни документи в срока по чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. С 

тях са отстранени несъответствията/липсващата информация по отношение на икономическото 

и финансовото състояние, посочените данни за наличие на сертификати за внедрени системи за 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled39
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управление на качеството и околната среда; коректно е попълнен еЕЕДОП съобразно 

указанията на комисията в Част II, Раздел А, буква д) на еЕЕДОП. 

По отношение на констатираните от комисията несъответствия относно изискванията 

към поставения от Възложителя критерий за подбор по чл. 63, ал. (1), т. 1, буква „а“ от ЗОП, 

участникът е премахнал в новопредставения еЕЕДОП два от първоначално декларираните 

обекти, с които е целял доказване на изпълнено сходно строителство, а за останалите три обекта 

е представил договори за изпълнение на СМР, сключени между участника и „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД за посочените обекти в гр. Монтана, в гр. София – Район „Надежда“ и в гр. Берковица 

(ведно с протоколи за установяване на извършени и подлежащи за заплащане СМР и фактури 

към тях), като при разглеждането им комисията е констатирала следното: 

 

2.2.1. Представения от участника договор от дата 28.09.2016 г. (заедно с протоколите за 

установяване на извършени и подлежащи на заплащане СМР и фактурите към тях), сключен 

между „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е с предмет „Изпълнение 

на строително – монтажни работи за въвеждане на необходимите енергоспестяващи мерки в 

многофамилнажилищна сграда с админ. адрес: гр. Монтана ,ж.к. Младост 2, бл.14, вх. А и вх. 

Б“. Както комисията беше установила в Протокол № 1, в публичните регистри и в профила на 

купувача на Община Монтана, е публикуван Договор № 8/27.09.2016 г., сключен между 

Община Монтана и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с подизпълнител „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД с 

предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на 

многофамилна жилищна сграда в гр. Монтана находяща се на адрес: ж.к. Младост 2, бл.14, вх. 

А и вх. Б“. 

В тази връзка, от една страна е налице разминаване между представените от участника 

документи и от данните, публикувани в публичните регистри, а от друга – представения от 

участника договор е със съдържание, от което може да бъде направен обоснован извод, че 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е участвал в изпълнението на Договор № 

8/27.09.2016г., сключен между Община Монтана и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с подизпълнител 

„ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД, т.е. договор от 28.09.2016 г. е договор за подизпълнение съгласно 

определението, дадено в §2, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

 

2.2.2.  Представения от участника договор от дата 23.08.2016 г. (заедно с протоколите за 

установяване на извършени и подлежащи на заплащане СМР и фактурите към тях), сключен 

между „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е с предмет: 

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради 

на територията на Столична община, район „Надежда“, по „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по обособена позиция: № 1 

„Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, 

р-н „Надежда“, ж.к. “Надежда“, бл. 221“. Както комисията беше установила в Протокол № 1, 

в публичните регистри и в профила на купувача на Столична община – Район „Надежда“, е 

публикуван Договор № РНД16–ДГ55/19.08.2016 г., сключен между Столична община – Район 

„Надежда“ и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД със същия предмет: „Инженеринг (проектиране и 

строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Надежда“, по „Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради“ по обособена позиция: № 1 „Инженеринг (проектиране и 

строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. 

“Надежда“, бл. 221“. 
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В тази връзка, от една страна е налице разминаване между представените от участника 

документи и от данните, публикувани в публичните регистри, а от друга – представения от 

участника договор е със съдържание, от което може да бъде направен обоснован извод, че 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е участвал в изпълнението на Договор № РНД16–

ДГ55/19.08.2016 г. сключен между Столична община – Район „Надежда“ и „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД, т.е. договор от 23.08.2016 г. е договор за подизпълнение съгласно определението, дадено 

в §2, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

 

2.2.3. Представения от участника договор от дата 09.05.2018 г. (заедно с протоколите за 

установяване на извършени и подлежащи на заплащане СМР и фактурите към тях), сключен 

между „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е за изпълнение на: 

„Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 

изпълнение на дейности по Проект №BG16RFOP001-2.001-0061 "Повишаване на енергийната 

ефективност в общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ 

"Звънче", гр. Берковица“.  Както комисията беше установила в Протокол № 1, в публичните 

регистри и в профила на купувача на Община Берковица е публикуван Договор № 

BG16RFOP001-2.001-0061-C0-S-01, Рег. № 143/19.04.2018 г., сключен между Община 

Берковица и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД със същия предмет: "Инженеринг-проектиране, 

упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на дейности по 

Проект №BG16RFOP001-2.001-0061 "Повишаване на енергийната ефективност в общинската 

образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ "Звънче", гр. Берковица“.  

В тази връзка, от една страна е налице разминаване между представените от участника 

документи и от данните, публикувани в публичните регистри, а от друга – представения от 

участника договор е със съдържание, от което може да бъде направен обоснован извод, че 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е участвал в изпълнението на Договор № 

BG16RFOP001-2.001-0061-C0-S-01, Рег. № 143/19.04.2018 г., сключен между Община 

Берковица и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, т.е. договор от 09.05.2018 г. е договор за подизпълнение 

съгласно определението, дадено в §2, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

С оглед тези констатации и на основание чл. 104, ал. (5) от ЗОП и чл. 54, ал. (13) от 

ППЗОП, комисията е поискала от Община Монтана, Столична община – Район „Надежда“ и 

Община Берковица, които са Възложители на горепосочените обекти, съгласно данните в 

публичните регистри, информация относно евентуалното участие на „ЕКОИНВЕСТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в изпълнението на тези строежи. На същите основания от участника 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е поискано разяснение относно участието на дружеството 

в публикуваните в профилите на купувачите на възложителите договори за изпълнението на 

тези обекти. 

 

Председателят на комисията е изпратил запитвания с посочените по-горе искания за 

разяснения, както следва: 

- До Община Монтана с изх. № 33 00 – 1627 от 22.11.2019 г.; 

- До Столична община – Район „Надежда“ с изх. № 33 00 – 1628 от 22.11.2019 г.; 

- До Община Берковица с изх. № 33 00 – 1626 от 22.11.2019 г.; 

- До „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с изх. № 70 00 – 640 от 22.11.2019 г. 
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В деловодството на Общинска администрация са постъпили писма, с които е предоставена 

исканата информация, както следва: 

1. Разяснение от Община Монтана с изх. № 08-00-251826.11.2019 г., заведено в 

деловодната система на Община Вършец с вх. № 33 00-1627-(1) от 29.11.2019 г., с което на 

поставените по-горе въпроси е даден следния отговор: „…След извършен проверка не бе 

установено участието на „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в проведената процедура, 

както и в община Монтана няма данни от които да е видно, че дружеството е изпълнявало 

дейности свързани с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на 

необходимите енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Монтана, ж.к. Младост 2, бл. 14, вх. А и вх. Б.“ 

 

2. Разяснение от Столична община – Район „Надежда“ с изх. № РНД19-ДИ09-4/1 от 

27.11.2019 г., заведено в деловодната система на Община Вършец с вх. № 33 00-1628-(1) от 

27.11.2019 г., с което на поставените по-горе въпроси е даден следният отговор: „…Кметът на 

СО-район „Надежда“, в качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, 

не е възлагал допълнителни строително – монтажни дейности във връзка с изпълнение на 

проектиране и строителство по договор с предмет: "Инженеринг (проектиране и 

строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Надежда“, по „Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради“ по обособена позиция: № 1 „Инженеринг (проектиране и 

строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. 

“Надежда“, бл.221“ извън договореното, посочено в същия. Страна по цитирания договор е 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД. Посоченото от Вас дружество – „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД не фигурира като подизпълнител нито в офертата, депозирана от „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД за участие в процедурата, нито в горецитирания договор, сключен впоследствие. 

Документите в отделните етапи на строителството, както и платежните документи, 

свързани с разплащането на отделните дейности, са подписвани и издавани от 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД. Евентуално участие на „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в 

изпълнението на дейностите по договор № РНД16-ДГ55/19.08.2016 г. по описа на СО-район 

„Надежда“ е извършено без знание и разрешение от страна на възложителя.“ 

 

3. Разяснение от Община Берковица с изх. № ЕФПП-04-00-9(177) от 29.11.2019 г., 

заведено в деловодната система на Община Вършец с вх. № 33 00 – 1658 от 29.11.2019 г., с 

което на поставените по-горе въпроси е даден следния отговор: „…За изпълнител на 

обществената поръчка е избрана фирма „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и сключен договор за 

инженеринг № BG16RFOP001-2.001-0061-C0-S-01, Рег. № 143/19.04.2018 г. на община 

Берковица. Като участник в процедурата „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД е декларирало, че ще ползва 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор по отношение на 

проектиране и авторски надзор, както и че няма да възлага на трети лица изпълнението на 

част от поръчката и няма да ползва подизпълнители. Видно от констатираното и от Вас 

обстоятелство е, че никъде в сключения между Община Берковица и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 

договор за инженеринг не фигурира „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, нито като 

подизпълнител, нито като какъвто и да е друг субект, с който изпълнителят да способства 

изпълнението на договора за инженеринг.“ 
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4. Разяснение от „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с вх. № 70 00-665 от 02.12.2019 г.– 

на поставените въпроси е отговорено по следния начин: „…С представените допълнителни 

документи и коригиран ЕЕДОП сме приложили доказателства за отношенията на 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, което дружество е 

изпълнител по трите процедури по ЗОП с възложители община Монтана, Столична община – 

р-н „Надежда“ и община Берковица. Извършеното СМР на обектите и участието на 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД се установява от приложените документи. 

Категоризацията на обектите е описана както в ЕЕДОП, така и в националните публични 

регистри…“ Следва описание на дейностите, които участникът е извършил на трите обекта, 

категориите на строежите, датите на приключване и описание на приложените документи, 

представени в срока по чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. 

 

След като се запозна с постъпилите разяснения и информация, комисията стига до 

следните заключения: 

От така дадените разяснения от участника „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за 

комисията е безспорно, че представените договори, сключени между него и „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД, могат да бъдат определени като договори за подизпълнение по смисъла на §2, т. 5 от ДР 

на ЗОП – възмездни договори, сключени между изпълнителя („ИНТЕРХОЛД“ ЕООД) и едно 

или повече лица („ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД) за изпълнението на една или повече 

дейности от възложени обществени поръчки с обект строителство. 

Законовото определение за подизпълнител се съдържа в §2, т. 34 от ДР на ЗОП, а именно: 

„Подизпълнител“ е трето лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета 

на обществената поръчка. В законовото определение не се съдържа индикация за момента, в 

който лицето дава своето съгласие. По аргумент от чл. 66, ал. (1) и ал. (14) от ЗОП, това може да 

стане, както при подаване на офертата, така и по време на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. При всички случаи обаче подизпълнителят следва да отговаря на 

критериите за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълнява и за него не 

следва да са налице основания за отстраняване от процедурата.  

Дали един договор е договор за подизпълнение не зависи от начина, по който го назовават 

или определят страните, а от това дали покрива съдържанието, което законодателят е вложил 

при използването на термина „договор за подизпълнение“. В зависимост от предмета на 

обществената поръчка и включените в нея дейности, подлежащи на изпълнение, „договор за 

подизпълнение“ може за бъде всеки един от предвидените в ЗЗД договори. 

Информацията, получена от Община Монтана, Столична община – Район „Надежда“ и 

Община Берковица, в качеството им на възложители на обществените поръчки, които 

участникът декларира като изпълнени от него с цел покриване критериите за подбор по 

настоящата обществена поръчка, съвпада с общодостъпната информация в официалния 

регистър на АОП и на профилите на купувача на тези общини, а именно, че при изпълнението 

на цитираните по-горе обществени поръчки е бил ангажиран единствено изпълнителят по тези 

договори – „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД. 

Доколкото от една страна „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е декларирал 

извършването на строителство, попадащо в обхвата на възложени на друго лице обществени 

поръчки, а от друга се установи, че участникът не е посочен като подизпълнител в 

общодостъпната информация в официалния регистър на АОП и при възложителите липсват 

данни или отричат наличие на подизпълнение, посоченото разминаване е фактическото 

основание, което обосновава прилагането на хипотезата на разпоредбата на чл. 54, ал. (1), т. 5, 
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буква „а“ от ЗОП, съгласно която възложителят отстранява от процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник, когато е установено, че е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението 

на критериите за подбор, в настоящия случай – във връзка с удостоверяване съответствие с 

поставения критерий за подбор по отношение на опит. 

На основание чл. 57, ал. (5) от ЗОП доказателствата за отстраняване на участника на 

основание чл. 54, ал. (1), т. 5, буква „а“ от ЗОП са: 

1) Писмо от Община Монтана с изх. № 08-00-251826.11.2019 г., заведено в деловодната 

система на Община Вършец с вх. № 33 00-1627-(1) от 29.11.2019 г.; 

2) Договор № 8/27.09.2016 г., сключен между Община Монтана и „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД с подизпълнител „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД, публикуван на Профила на купувача на 

официалната страница на Община Монтана на адрес: http://www.montana.bg/wp-

content/uploads/2016/08/Dogovor-SMR-8.pdf; 

3) Обявление за възложена поръчка на Община Монтана, публикувано на адрес: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=751316&mode=view; 

4) Писмо от Столична община – Район „Надежда“ с изх. № РНД19-ДИ09-4/1 от 

27.11.2019 г., заведено в деловодната система на Община Вършец с вх. № 33 00-1628-(1) от 

27.11.2019 г.; 

5) Договор № РНД16–ДГ55/19.08.2016 г. сключен между Столична община – Район 

„Надежда“ и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, публикуван на Профила на купувача на официалната 

страница на СО – Район „Надежда“ на адрес: http://www.zop1.bg/organization/archive/bid/1000178 

6) Обявление за възложена поръчка на Столична община – Район „Надежда“, 

публикувано на адрес: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=748005&mode=view 

7) Писмо от Община Берковица с изх. № ЕФПП-04-00-9(177) от 29.11.2019 г., заведено 

в деловодната система на Община Вършец с вх. № 33 00 – 1658 от 29.11.2019 г.; 

8) Договор № BG16RFOP001-2.001-0061-C0-S-01, Рег. № 143/19.04.2018 г., сключен 

между Община Берковица и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, публикуван на Профила на купувача на 

Община Берковица на адрес: http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=4586; 

9) Обявление за възложена поръчка на Община Берковица, публикувано на адрес: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=844364&mode=view 

 

В допълнение следва да се отбележи и че от посочените пет обекта, които първоначално 

участникът е декларирал с цел покриване изискванията на Възложителя по отношение 

технически и професионални способности – а именно опит в изпълнението на дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на 

подаване на офертата, не остава нито един, който да удостоверява покриването на този 

критерий за подбор (два от обектите вече не са декларирани в новопредставения еЕЕДОП, а за 

останалите три са налице противоречия между представените от участника документи и 

данните, посочени от възложителите на тези обществени поръчки). С оглед гореизложеното, 

комисията счита, че участникът не е доказал съответствие с поставения от Възложителя 

критерий за подбор по чл. 63, ал. (1), т. 1, буква „а“ от ЗОП, а офертата на участника се явява 

неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като е подадена от участник, който не 

отговаря на поставените критерии за подбор. По същество тези констатации обосновават 

прилагането на хипотезата на разпоредбата на чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП, според 

която възложителят отстранява участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор. 

http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2016/08/Dogovor-SMR-8.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2016/08/Dogovor-SMR-8.pdf
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=751316&mode=view
http://www.zop1.bg/organization/archive/bid/1000178
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=748005&mode=view
http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=4586
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=844364&mode=view
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Констатираните несъответствия следва да бъдат счетени  и за неизпълнение на указанията 

на комисията за отстраняване на установени от нея в представения първоначално от 

икономическия оператор еЕЕДОП липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с 

изискванията към критериите за подбор в процедурата, одобрени от Възложителя, които 

обстоятелства правят непълна офертата на участника, 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 на гореизложените обстоятелства, приемам доводите на комисията да предложи 

на Възложителя участникът „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да бъде отстранен от 

участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП, тъй като 

участникът не е доказал съответствие с поставения от Възложителя критерий за подбор по чл. 

63, ал. (1), т. 1, буква „а“ от ЗОП и на основание чл. 54, ал. (1), т. 5, буква „а“ от ЗОП, тъй като е 

представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване изпълнението на 

критериите за подбор.  

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

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД не е разгледано. 

 
 

2.3.  „НСК СОФИЯ“ ЕООД, с Оферта вх. № 70 00-559/22.10.2019 г., подадена в 

09:05 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

Техническото предложение на участника съдържа следните предложения, които се явяват 

мотив на комисията да приеме, че не отговарят на предварително обявените условия на 

Възложителя и правят офертата неподходяща: 

2.3.1. По отношение на предложения екип за изпълнение на обществената поръчка – за 

следните специалисти: 

2.3.1.1. „Технически ръководител“ - участника е предложил експерт притежаващ 

образователна степен „магистър”, специалност Транспортно строителство – пътно строителство 

(диплом №007077/1984, ВИАС София). 

Професионален опит като Технически ръководител: 

1.Изграждане пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, 

вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на 

Административен съд (строеж от I група, III-та категория по ЗУТ). 

2.Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по 

време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на община Провадия, За Обособена позиция №4 - "Обновяване 

на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес 

гр.Провадия, ул. Цар Освободител № 132" (строеж от I група,VI-та категория по ЗУТ). 

3.Проектиране, упражняване на авторски надзор и ' изпълнение на СМР на многофамилни 

жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност”, позиция 7 

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Спартак“, 

ул.Георги Кочев №14, гр. Плевен (строеж от I група, III категория по ЗУТ). 
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4.„Доизграждане на физкултурен салон и топла връзка към 199 ОУ на територията на 

Столична община - район „Подуяне” ( строеж от I група, IV категория по ЗУТ). 

5.„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и 

изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни 

сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ’’Региони в растеж” 2014-

2020г.” по Обособена позиция №5 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №7 в гр. Златоград” (строеж I група, IV 

категория по ЗУТ). 

Референция № 16/25.09.2019 г. на НСК София ЕООД в полза на  Александър Георгиев 

Босилков,  предложен за Технически ръководител. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  професионална 

компетентност, по отношение на Александър Босилков, предложен за технически 

ръководител, комисията установи: 

За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификационна степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Технически ръководител” при изпълнението на 3 обекта първа група, трета категория и 2 

обекта първа група, четвърта категория. 

Относно изискването на Възложителя лицето предложено за технически 

ръководител да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„а“ от ЗКС, комисията 

установи, че участникът не е представил информация и документи удостоверяващи, че 

лицето отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„а“ от ЗКС. 

Съгласно утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка 

на офертите, за техническия ръководител е посочено, че следва да отговаря на 

изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„а“ от ЗКС. В чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„а“ от ЗКС е 

предвидено, че в регистъра се вписват строители, които отговарят на следните 

изисквания: разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори: за техническо 

ръководство на строежите. Т.е. посоченият от участника технически ръководител 

следвало да бъде нает по трудов договор. Такава информация не се съдържа в таблицата в 

т. 8 от техническото предложение, както и не е представено доказателство, каквото 

изискване на възложителя е посочено в т.9 от образеца на техническо предложение. 

 

2.3.1.2. „Специалист - контрол на качеството“ - участника е предложил експерт 

притежаващ -  Средно-специално образование с четиригодишен курс на обучение, Техник по 

строителство и архитектура; Специалност: Строителство и архитектура (диплом 

№002353/1976г.; ТС „Георги Димитров“, гр. Стара Загора); Специалист контрол по 

качеството - Удостоверение за отговорник за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност, с №2217/08.05.2019г., издадено от „Вега Василеви“ 

ЕООД, гр. Ловеч; валидно до 07.05.2020г. 

Професионален опит като Специалист контрол по качеството: 

1.Изграждане пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, 

вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на 

Административен съд ( строеж от I група, Ш-та категория по ЗУТ). 
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2.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Многопрофилна болница за 

активно лечение, намираща се в град Павликени, финансирано от Националния доверителен 

фонд (строеж от I група, IV-та категория по ЗУТ). 

3.Доизграждане на физкултурен салон и топла връзка към 199 ОУ на територията на 

Столична община - район „Подуяне” (строеж от I група, IV категория по ЗУТ). 

4.Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни 

жилищни  сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност”, позиция 7 

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Спартак“, 

ул.Георги Кочев №14, гр. Плевен (строеж от I група, III категория по ЗУТ). 

5.„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова 

дирекция "Черноморски район", гр. Варна" финансиран от Националния доверителен екофонд и 

съфинансирани от МОСВ“ ( строеж от I група, IV категория по ЗУТ). 

Референция № 11/25.09.2019 г. на НСК София ЕООД в полза на Антон Иванов Богданов, 

предложен за специалист контрол по качеството. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  професионална 

компетентност, по отношение на Антон Иванов Богданов, предложен за специалист 

контрол по качеството, комисията установи: 
За предложения експерт участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификационна степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Специалист контрол по качеството” при изпълнението на 3 обекта първа група, трета 

категория и 2 обекта първа група, четвърта категория. 

Относно изискването на Възложителя, лицето предложено за Специалист контрол 

по качеството да  отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от ЗКС, комисията 

установи, че участникът не е представил информация и документи удостоверяващи, че 

лицето отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„б“ от ЗКС. 

Съгласно утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка 

на офертите, за специалиста по контрол на качеството е посочено, че следва да отговаря 

на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„б“ от ЗКС. В чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„б“ от ЗКС е 

предвидено, че в регистъра се вписват строители, които отговарят на следните 

изисквания: разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори: за контрол 

върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Т.е. 

посочения от участника специалист по контрол на качеството следвало да бъде нает по 

трудов договор. Такава информация не се съдържа в таблицата в т.8 от техническото 

предложение, както и не е представено доказателство, каквото изискване на 

възложителя е посочено в т.9 от образеца на техническо предложение. 

 

2.3.1.3. Специалист по ЗБУТ – участника е предложил експерт притежаващ образование  

-  Средно-специално образование, Строителен техник (диплом №003602/2006г. от Строителен 

техникум „Хр.Ботев“, гр.София).  

Удостоверение съгласно Наредба №2 от 22.03.2004г. с №2160/29.01.2019г. изд. от „Вега - 

Василеви“ ЕООД, гр. Ловеч, валидно до 28.01.2020г.. Удостоверение съгласно Наредба №РД-
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07-2 от 16.12.2009г. с №25-3/22.03.2019г. издадено от „Екс Мед Консулт“ гр. София, валидно до 

21.03.2020г. 

Професионален опит като Специалист ЗБУТ: 

1.Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по 

време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на община Провадия, За Обособена позиция №4 - "Обновяване 

на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес 

гр.Провадия, ул. Цар Освободител № 132"(строеж от I група,VI-та категория по ЗУТ). 

2.Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни 

жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност”, позиция 7 

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Спартак“, 

ул.Георги Кочев №14, гр. Плевен (строеж от I група, III категория по ЗУТ). 

3.„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова 

дирекция "Черноморски район", гр. Варна" финансиран от Националния доверителен екофонд и 

съфинансирани от МОСВ (строеж от I група, IV категория по ЗУТ). 

4.„Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по 

обособени позиции: за обособена позиция № 1 „Сграда е административен адрес гр. Габрово, 

кв. Русевци, блок № 5, ул. „Найден Геров“ № 58, 60, 62, 64“(строеж от I група, III категория по 

ЗУТ). 

5.„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и 

изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни 

сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ’’Региони в растеж” 2014-

2020г.” по Обособена позиция №5 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №7 в гр. Златоград”(строеж I група, IV 

категория по ЗУТ). 

Референция № 14/25.09.2019 г. на НСК София ЕООД в полза на Светозар Начков Накев, 

предложен за специалист по ЗБУТ. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  професионална 

компетентност, по отношение на Светозар Накев, предложен за „Специалист по ЗБУТ“, 

комисията установи: 

За предложения експерт участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификационна степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Специалист по ЗБУТ” при изпълнението на 3 обекта първа група, трета категория и 2 обекта 

първа група, четвърта категория 

Относно изискването на Възложителя, лицето предложено за Специалист по ЗБУТ 

да  отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС, комисията установи, че 

участникът не е представил информация и документи удостоверяващи, че лицето 

отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„в“ от ЗКС. 

Съгласно утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка 

на офертите, за специалиста по ЗБУТ е посочено, че следва да отговаря на изискванията 

на чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС. В чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„в“ от ЗКС е предвидено, че в 

регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания: разполагат с 
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необходимия персонал, нает по трудови договори: за контрол по спазването на 

здравословни и безопасни условия на труд. Т.е. посочения от участника Специалист по 

ЗБУТ следвало да бъде нает по трудов договор. Такава информация не се съдържа в 

таблицата в т.8 от техническото предложение, както и не е представено 

доказателство, каквото изискване на възложителя е посочено в т.9 от образеца на 

техническо предложение. 

 

2.3.2. По отношение на съдържанието на техническото предложение в частта му за 

предложена строителна програма, съобразно техническата спецификация на Възложителя и 

изготвения проект: 

          Минимално изискуем елемент 5 

Приложение: Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с 

приложена диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В 

представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за 

неблагоприятни атмосферни условия.  

Графикът следва да показва сроковете на необходимите дейности и работи и да е 

базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната 

програма на Участника. Графикът трябва да представя подробно строителната програма и 

да прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси 

и тяхното взаимодействие и обвързаност.  

 При прегледа на техническото предложение на участника „НСК СОФИЯ“ ЕООД 

комисията установява  следното: 

Участникът е представил: Линеен график за изпълнение на дейностите, Диаграма на 

работната ръка, Диаграма на механизацията. 

Графикът на участника показва сроковете за изпълнение на посочените СМР и 

дейности. В графика са посочени –  Номер по ред, наименование, мярка, к-во, 

продължителност, начало, край, необходими ресурси. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установява и единодушно решава, че настоящия 

задължителен елемент от съдържанието на техническото предложение не отговаря на 

изискванията на възложителя, като конкретните констатации за това са, както следва: в 

представения линеен график, участникът не е „прецизирал съответните дейности по 

дати“; в представения график участникът е посочил човешки ресурси, като в съответната 

колона срещу съответните видове СМР и дейности е посочил само работник, съответно не 

е посочен другия човешки ресурс на участника отговорен за изпълнението и описан в 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА - ЕКИПА ЗА СТРОИТЕЛСТВО. 

На следващо място в представения линеен график участникът е посочил всички 

видове СМР и е посочил дати за неблагоприятни метеорологични условия. При проверка 

на графика комисията установи, че определените от участника дати за неблагоприятни 

метеорологични условия са 120-ти - 122-ри – 3 календарни дни. В този времеви диапазон, 

обаче комисията установи още, че участникът предвижда изпълнение на следните видове 

СМР 

 Полагане на дренажна тръба - начало 118-ти ден, край 122-ри ден  

 Доставка и монтаж на нови смесители - начало 120-ти ден, край 120-ти ден 

 Доставка и монтаж на нови смесители - начало 121-ви ден, край 121-ви ден 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 
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 Доставка и монтаж на нови смесители - разливни помещения начало 122-ри ден, 

край 122-ри ден 

 Доставка и полагане на бетонови плочи - начало 122-ри ден 

 Доставка и монтаж на геотекстил - начало 118-ти ден, край 122-ри ден 

 Доставка и монтаж на малки футболни врати - начало 121-ви ден - край 121-ви ден 

 Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20ф - начало 120-ти ден, край 122-ри 

ден 

 Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-

25мм d=15см под вод. н-ка - начало 118-ти ден, край 121-ви ден 

 Доставка и полагане на ударопоглъщаща настилка тип "Изкуствена трева" - 

начало 117-ти, край 120-ти ден. 

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако участник не 

представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него 

съобразно посочените изисквания към съдържанието им, офертата на участника се 

отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл. 107, т. 2, 

б.“а“ от ЗОП. 

Комисията е установила, че представеното от участника техническо предложение не 

отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на мотивите, посочени по-

горе. 
 

С оглед на гореизложеното приемам доводите на комисията, обективирани в Протокол №2 

(направени в заседание, проведено на 05.12.2019 г.), че офертата на участника „НСК СОФИЯ“ 

ЕООД е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки, като не е изпълнил предварително обявените изисквания на 

Възложителя към техническото предложение, с оглед на което участникът е предложен за 

отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 
 

 
 

II. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

На основание чл. 109 от ЗОП за изпълнител на обществена поръчка с предмет:  

„Изпълнение на СМР за реализиране на проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на 

ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, открита с Решение № 354/12.09.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0008, участникът, класиран на първо място, а 

именно: 

 

 „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 111560974, Оферта с вх. № 70 00–561/22.10.2019 г. 

подадена в 16:34 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в 

размер на 813 573,03 (словом: осемстотин и тринадесет хиляди петстотин седемдесет и три 

лева и три стотинки) лева без ДДС, с Комплексна оценка 100 точки, 

с когото да бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка при условията 

на чл. 112 от ЗОП. 
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Мотиви: За участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, са налице 

условията по чл. 109 от ЗОП - не се установяват основанията за отстраняване и участникът 

отговаря на поставените от Възложителя критерии за подбор, а подадената от него оферта 

(техническото и ценовото предложение на участника) съответства на предварително обявените 

условия. Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 

обявените от Възложителя условия и избрания критерий за възлагане  - икономически най-

изгодната оферта, въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена“. 

 
 

III. На основание чл. 112, ал. (1), във връзка с ал. (6) от ЗОП, да се сключи в едномесечен 

срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител, договор за обществена 

поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител, при съблюдаване 

разпоредбата на чл. 112, ал. (1) от ЗОП.  

 

IV. На основание чл. 43, ал. (1) от ЗОП и чл. 24, ал. (1), т. 2 от ППЗОП, настоящото 

решение се изпраща до всички участници в процедурата в 3 (три) дневен срок, считано от 

датата на издаването му, по някои от посочените в чл. 43, ал. (2) от ЗОП начини, като 

едновременно с това се публикува, заедно с протоколите и доклада на комисията в „Профила на 

купувача“, на сайта на община Вършец по електронната преписка на настоящата обществена 

поръчка, на следния адрес: 

 http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled39, в деня на 

изпращане на решението до участниците. 

 

V. Настоящото решение е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване  

по реда на чл. 197, ал. (1), т. 7 от ЗОП - в 10 (десет) дневен срок от връчването му от лицата по 

чл. 198, ал. (1), т. 3 от ЗОП пред: 

Комисията за защита на конкуренцията 

Република България 

гр. София 1000,  

бул. „Витоша“ №18 

Тел.: 02 9884070;  

Факс: 02 9807315; E-mail: cpcadmin@cpc.bg ;   

Интернет адрес: http://www.cpc.bg  
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