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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 

  
 

   Р Е Ш Е Н И Е  
 

 № 139 / 10.04.2020 г. 
 

гр. Вършец 
 

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

Вършец, на основание чл. 181, ал. (6), чл. 22, ал. (1), т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във вр. с чл. 109 от ЗОП, и констатациите и мотивите, 

обективирани в утвърдения от мен на дата 09.04.2020 г. Протокол № 2 по чл. 181, ал. (4) от ЗОП 

от заседанията на комисията, проведени на 16.03.2020 г.; 19.03.2020 г.; 31.03.2020 г.; 03.04.2020 

г. и 09.04.2020 г., представен ми в едно с Протокол № 1 от заседанията на комисията, проведени 

на 04.03.2020 г.; 05.03.2020 г. г. и 06.03.2020 г., назначена с моя Заповед № 73/04.03.2020 г. за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти за участие в 

обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. (1), т. 12 от ЗОП – публично състезание 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, обявена с Обявление за поръчка с ID 958947, с уникален номер в 

РОП 00850-2020-0005, прогнозна стойност в размер на 12 843,50 лева (дванадесет хиляди, 

осемстотин четиридесет и три лева и петдесет стотинки) без включен ДДС 

с настоящото решение 
 

I. ОБЯВЯВАМ 

 

1. Класирането на участниците, съгласно критерий „икономически най-изгодна 

оферта“, определена въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 

70, ал. (2), т. 1 от ЗОП, в следния ред: 
 

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 
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Мотиви: Участниците са представили оферти, които отговарят 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 

участниците до участие в процедурата. Класирането на участниците е съобразно предварително 

обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта, а именно въз основа 

на критерий за възлагане „най-ниска цена“, след като комисията е установила съответствието на 

подадените оферти с предварително обявените от Възложителя условия, като действията на 

комисията са мотивирани в протоколите от работата й. При издаване на настоящото решение 

съм възприел изцяло доводите и констатациите на комисията и препращам към тяхното 

съдържание, обективирано в утвърдения от мен на 09.04.2020 г. Протокол № 2 по чл. 181, ал. 

(4) от ЗОП от заседанията на комисията, проведени на 16.03.2020 г.; 19.03.2020 г.; 31.03.2020 г.; 

03.04.2020 г. и 09.04.2020 г., представен ми в едно с Протокол № 1 от заседанията на комисията, 

проведени на 04.03.2020 г.; 05.03.2020 г. г. и 06.03.2020 г., изготвени в хода на работата на 

комисията по чл. 103, ал. (1) от ЗОП и публикувани в профила на купувача на адрес:  

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

 

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

обявените от Възложителя условия:  
 

2.1.  „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с Оферта вх. № 70 00-

174/28.02.2020 г., подадена в 16:32 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание:  чл. 54, ал. (1), т. 5, буква „б“ от ЗОП и 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 „б“ от 

ЗОП. 

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

в процедурата с придружително писмо изх. № 70 00-190/06.03.2020 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: 

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

Участникът е представил нов еЕЕДОП в срока по чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. По отношение 

на констатираните несъответствия, участникът е декларирал допълнително още една 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 

https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled53
https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled53
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датата на подаване на офертата, каквото е изискването към този критерий за подбор. След 

извършени проверки от комисията на декларираните данни в публичните регистри, се установи, 

че има разминаване в публично достъпната информация и посочената в еЕЕДОП. Тъй като тази 

информация е необходима за удостоверяване покриването на изисквания от Възложителя по 

настоящата обществена поръчка критерий за подбор, комисията реши 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: 

- 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  

- 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. 

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

ЕООД, Председателят на комисията е отправил искане 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. 

Във връзка с горното, комисията счита, че участникът не е доказал съответствие с 

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

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

на Възложителя участникът „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 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 „б“ от ЗОП и на основание чл. 54, ал. (1), т. 5, буква „б“ от ЗОП, тъй 

като не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване изпълнението на 

критериите за подбор. 

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

„ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД не е разгледано. 
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2.2. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, с Оферта вх. № 70 00-169/28.02.2020 г., подадена в 

08:34 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

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

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 

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. 
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 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 

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. 
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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 

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 



7 

 

 

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, 

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). 

 

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

2 (направени в заседание, проведено на 31.03.2020 г.), че офертата на участника „ВЕДИПЕМА“ 

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. 

 

2.3. „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, с Оферта с вх. № 70 00 – 172/28.02.2020 г., 

подадена в 16:27 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 72, ал. (3), изречение последно 

от ЗОП  
 

Мотиви за отстраняване:  

След отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници и извършената от 

комисията проверка е установена, че предложение на участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД е 

с повече от двадесет на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложенията 

на останалите участници. Във връзка с това, комисията реши да изиска от участника подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на ценовото му предложение. 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. 

„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, 

mailto:avisof@abv.bg
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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. 

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: 
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 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 e направила задълбочен анализ на представената информация и 

документи и след като се е запознала и обсъдила всички, изложени от участника, 

обстоятелства, е направила следните констатации и изложила следните мотиви: 

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 

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.) 
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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 

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 
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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.  

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 
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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 

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. 
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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 е взела 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 

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. 
 

С оглед на гореизложеното приемам изцяло доводите и мотивите на комисията, 

обективирани в Протокол № 2 (направени в заседание, проведено на 09.04.2020 г.),  и 

отстранявам от процедурата участникът „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД на основание чл. 107, 

т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 72, ал. (3) от ЗОП. 

 

 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

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

„Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и 
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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, 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 когото да бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка при условията 

на чл. 112 от ЗОП. 

 

Мотиви: За участника, 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. Подадената от него оферта 

съответства на изискванията на ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на 

Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие. 

 

III. На основание чл. 112, ал. (1), във връзка с ал. (6) от ЗОП, в едномесечен срок след 

влизането в сила на решението за определяне на изпълнител да се сключи 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. 181, ал. (8), във връзка с чл. 43, ал. (1) от ЗОП и чл. 24, ал. (1), т. 2 от 

ППЗОП, във връзка с §131, ал. (3) от ПЗР към ЗИДЗОП, 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 протокола на комисията в „Профила на купувача“, по електронната преписка на 

настоящата обществена поръчка, на следния адрес:  

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

 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………(подпис и печат)*……….. 

                   ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ 

                            КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

 

 

*Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 

 

https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled53
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/

