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УТВЪРЖДАВАМ:… (подпис)*……… 

ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ 

                                                                                      (КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ) 

                                                               ДАТА: 19.12.2018 г. 

 *Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 

от ЗЗЛД  

 

   Д О К Л А Д 
по чл. 60 от ППЗОП 

 

за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 445/11.07.2018 г. на 

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

и класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ 

с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец – общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински път MON3097 

/MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада“, по 2 обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 1092/III-

812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 

2951,32 м“ 

Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON3097 

/MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“, 

открита с Решение № 129/16.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в 

РОП 00850-2018-0008 
                                                                                                                       

 

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЛАЗАРОВ,  

 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия доклад 

за резултатите от работата на комисията, определена с Ваша Заповед № 445/11.07.2018 г., във 

връзка с провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП – открита 

процедура, с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец – общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински път MON3097 

/MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада“, по 2 обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 

1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща 

дължина 2951,32 м“ 

Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON3097 

/MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“, 

открита с Решение № 129/16.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в 

РОП 00850-2018-0008 

 

В изпълнение на Ваша Заповед № 445/11.07.2018 г., комисията заседаваше в състав: 
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 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  А. Д. Т.* – Директор Д-я „СА“, ст. юрисконсулт и УОС  при Об. А. – 

Вършец           

            ЧЛЕНОВЕ:  1. И. Д. И.* – старши счетоводител в Об.А. - Вършец 

                                   2. инж. К. П. Д.* – Главен инженер на Община Вършец 

3. инж. И. Г. Г.*– спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец. 

4. И. Й. П.* – гл. спец. „НСРК“ при Об. А. – Вършец; 

5. инж. И. С. Г.* – външен експерт № 614 от регистъра на АОП 

6. адв. А. С. В.* – външен експерт, правоспособен юрист 

  *Забележка: Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 

от ЗЗЛД  

                                  

В хода на работата на комисията не са настъпвали промени. 

С Ваша Заповед № 542/01.10.2018 г. срокът за работа на комисията, назначена със Заповед 

№ 445/11.07.2018 г., е удължен със 100 (сто) работни дни. 

 

С Ваше Решение № 129/16.03.2018 г. е открита процедура за  възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец – общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински път MON3097 

/MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада“, по 2 обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 

1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща 

дължина 2951,32 м“ 

Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON3097 

/MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“. 

с уникален номер в РОП 00850-2018-0008. В обявлението за обществената поръчка с ID 

835781 е определен срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 23.04.2018 г.  

На 23.04.2018 г. в деловодството на Община Вършец е постъпила жалба с вх. № 70 00-

194/23.04.2018 г. от „ЗАРА БРОКЕР“ ООД против Решение № 129/16.03.2018 г. на Кмета на 

Община Вършец за откриване на процедурата, с която, на основание чл. 203, ал. 1 от ЗОП, е 

направено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. В тази връзка, 

считано от 23.04.2018 г.,  всички действия по хода на процедурата са спрени до влизане в сила 

на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка или решението 

по жалбата, ако е наложена временна мярка. По цитираната жалба от Председателя на КЗК е 

издадено Разпореждане за отказ от производство N: РоткЗОП- 151/30.04.2018 г. Същото не е 

обжалвано в законовия срок пред ВАС, за което Община Вършец е уведомена с писмо вх. № 33 

00-878/19.06.2018 г. от КЗК. 

С Ваше Решение № 435/05.07.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация е извършена промяна в първоначалната информация, като срокът за 

подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 10.07.2018 г. 
На 11.07.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела Мариева 

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

предаде на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 445/11.07.2018 г. на Кмета на 

Община Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 

10.07.2018 г., за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 
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На публичното заседание на комисията присъства представител на един от участниците:  

1) инж. И. Г. И.*– представител на „ИНФРА РОУДС“ ЕООД – гр. София, съгласно 

представено пълномощно от 11.07.2018 г.; 
 

  *Забележка: Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 

от ЗЗЛД  
 

Посоченият представител попълни Списък на присъстващите лица и представи 

оригинално пълномощно на Председателя на комисията, неразделна част от настоящия 

протокол. 

При работата на комисията не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 
 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-н Т. обяви заповедта за назначаване на комисията 

и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете и присъстващите лица, че до 17:00 часа 

на 10.07.2018 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 6 

(шест) оферти за участие в процедурата, описани, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника 
Входящ 

номер 
Дата Час 

Обособени 

позиции 

1 

„МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ 

ЕООД, 2600 гр. Дупница, ул. 

„Самоковско шосе“ № 38 

70 00 - 191 23.04.2018 г. 09:27 

Обособена 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 

2 

„АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС“ АД, гр. София, ул. 

„Георги С. Раковски“ № 128, 

ет. 8 

70 00 - 192 23.04.2018 г. 13:34 

Обособена 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 

3 

„ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД, 

гр. София, ул. „Илиенско шосе“ 

№ 8 

70 00 - 193 23.04.2018 г. 13:45 

Обособена 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 

4 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, 

1408 гр. София, ул. „Никола 

Образописов“ № 12 

70 00 - 403 10.07.2018 г. 09:41 

Обособена 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 

5 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 

СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД, гр. 

София, ул. „Проф. Арх. Храбър 

Попов“ № 3, участници в 

Обединението: „БГНОВА“ АД 

и „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ 

ЕООД 

70 00 - 405 10.07.2018 г. 14:12 

Обособена 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 

6 

„ИНФРА РОУДС“ ЕООД, 1618 

гр. София, ул. „Майстор 

Алекси Рилец“ № 38, ет. 1 

70 00 - 406 10.07.2018 г. 14:22 

Обособена 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 
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След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание по реда на тяхното постъпване, в това число и извърши проверка 

за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката 

на всеки участник, както следва: 

 

1. Участник „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 ЕЕДОП на „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД – в оригинал; 

 Декларация за ангажираност на трето лице, съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП, Румяна 

Атанасова Янчевска, специалист „Контрол на качеството“ за Обособена позиция №2 – в 

оригинал; 

 ЕЕДОП на Румяна Атанасова Янчевска, специалист „Контрол на качеството“ за 

Обособена позиция №2 – в оригинал; 

 Документи за доказване предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо – 

участникът е приложил празна страница с надпис „НЕПРИЛОЖИМО“ (стр. 63); 

 Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението – неприложимо, участникът е сложил празна страница с надпис 

„НЕПРИЛОЖИМО /Участникът не създава Обединение за целите на обществената поръчка/“ 

(стр. 64); 

 Електронен носител; 

1.1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Документ за упълномощаване на лицето, което подава офертата – празна страница 

с надпис „НЕПРИЛОЖИМО“; 

 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3 и представена като 

отделен документ;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3 и представена като отделен документ; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3 и представена 

като отделен документ; 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4 – 

празна страница с надпис „НЕПРИЛОЖИМО“; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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1.2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Документ за упълномощаване на лицето, което подава офертата – празна страница 

с надпис „НЕПРИЛОЖИМО“; 

 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3 и представена като 

отделен документ;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3 и представена като отделен документ; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3 и представена 

като отделен документ; 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4 – 

празна страница с надпис „НЕПРИЛОЖИМО“; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за двете 

обособени позиции, а всички членове на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 

ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителя на участника „ИНФРА РОУДС“ 

ЕООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническите предложения и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ИНФРА 

РОУДС“ ЕООД, г-н И. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 

2, ал. 1 от ЗЗЛД) подписа техническите предложения на участника и пликовете с надпис  

„Предлагани ценови параметри“.  

 

2. Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

2.1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 

 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП – Приложение № 2 – неприложимо, образецът 

е празен;  

 Пълномощно за представляване на „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД; 
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 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Документ за упълномощаване на лицето, което подава офертата – оригинал; 

 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4 – 

неприложима, образецът е празен; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 

2.2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 

 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП – Приложение № 2 – неприложимо, образецът 

е празен;  

 Пълномощно за представляване на „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Документ за упълномощаване на лицето, което подава офертата – оригинал; 

 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4 – 

неприложима, образецът е празен; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за двете 

обособени позиции, а всички членове на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 

ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителя на участника „ИНФРА РОУДС“ 
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ЕООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническите предложения и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ИНФРА 

РОУДС“ ЕООД, г-н И. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 

2, ал. 1 от ЗЗЛД) подписа техническите предложения на участника и пликовете с надпис  

„Предлагани ценови параметри“.  

 

3. Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на предоставените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД 

3.1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

3.2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за двете 

обособени позиции, а всички членове на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 
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Председателят на комисията г-н Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 

ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителя на участника „ИНФРА РОУДС“ 

ЕООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническите предложения и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ИНФРА 

РОУДС“ ЕООД, г-н И. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 

2, ал. 1 от ЗЗЛД) подписа техническите предложения на участника и пликовете с надпис  

„Предлагани ценови параметри“.  
 

 

4. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на предоставените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

4.1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4  - в 

оригинал; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

4.2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4  - в 

оригинал; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 
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 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за двете 

обособени позиции, а всички членове на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 

ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителя на участника „ИНФРА РОУДС“ 

ЕООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническите предложения и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ИНФРА 

РОУДС“ ЕООД, г-н И. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 

2, ал. 1 от ЗЗЛД) подписа техническите предложения на участника и пликовете с надпис  

„Предлагани ценови параметри“.  

 

5. Участник ОБЕДИНЕНИЕ„ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 

СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД, еЕЕДОП на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД,  еЕЕДОП на „БГНОВА“ 

АД 

 Споразумение за създаване на обединение от 18.04.2018 г. – оригинал 

5.1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

5.2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  
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общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-
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 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за двете 

обособени позиции, а всички членове на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 

ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителя на участника „ИНФРА РОУДС“ 

ЕООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническите предложения и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ИНФРА 

РОУДС“ ЕООД, г-н И. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 

2, ал. 1 от ЗЗЛД) подписа техническите предложения на участника и пликовете с надпис  

„Предлагани ценови параметри“.  
 

6. Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ИНФРА РОУДС“ ЕООД; 

6.1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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6.2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за двете 

обособени позиции, а всички членове на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 

ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  не покани г-н И. (Заличена информация на основание чл. 

42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) да подпише техническите предложения и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, тъй като е негов 

представител.  

 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 12:05 часа на 11.07.2018 г. Комисията взе решение да продължи своята работа 

в закрито заседание на 17.09.2018 г. от 09:30 часа. 
 

-----------------------------------------------------IIIIIIIII------------------------------------------------------------- 
 

На 17.09.2018 г. от 09:30 часа комисията се събра в пълен състав. 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 

 

1. Участник „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД 

Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител. В приложения към офертата 

оптичен носител е прикачен същия ЕЕДОП, сканиран в .pdf формат, подписан с електронен 

подпис от Управителя на дружеството.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

Участникът е представил ЕЕДОП, който не съответства на приложения към 

документацията образец. 
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Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т. 5, буква „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 1 

април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя 

задължително в електронен вид - еЕЕДОП. 

На стр. 31-32 от документацията за участие Възложителят е дал указания за попълване на 

еЕЕДОП, а именно: 

„В тази връзка Възложителят е създал образец на ЕЕДОП, който да бъде попълнен 

от участниците, чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез 

информационната система за еЕЕДОП, при което образецът се попълва онлайн. 

Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-

услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg . 

Възложителят предоставя генерираните файлове (espd-request) във формат PDF – 

подходящ за преглед и формат XML – подходящ за компютърна обработка, заедно с 

документацията за настоящата обществена поръчка на „Профила на купувача“. 

Стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва 

необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с 

електронен подпис от съответните лица.  
Представените от кандидатите espd-response.xml могат да бъдат прегледани от 

възложителя с използване на функцията за преглед в системата. 

Предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид става като, след като бъде цифрово 

подписан, да се приложи на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие 

в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. 
Важно! Съгласно указания на ЕК еЕЕДОП работи с последната версия на най-

разпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се 

избегнат евентуални проблеми, се препоръчва използване на последната версия на съответния 

браузър. Уточнено е също, че някои функции, например изтегляне на файл, не работят на 

смартфони и таблетни компютри. 

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, 

предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява 

локално на компютъра на потребителя. 

Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при 

предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. 

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде 

намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 „ 
 

Следва да се има предвид още и това, че разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП изисква 

„При изготвяне на офертата си всеки участник да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия“. Имайки предвид, че горепосочената норма е императивна, всеки 

участник е длъжен при участие в съответната възлагателна процедура по ЗОП да се 

съобрази с това законово изискване, респ. със задължителния характер на влязлата в сила 

документация за участие и определените в нея изисквания на Възложителя.  

Съгласно горното, в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, 

т. 5, буква „а“ от ПЗР на ЗОП, чл. 101, ал. 5 от ЗОП и влязлата в сила документация за участие, 

участникът следва да представи ЕЕДОП задължително в електронен вид – еЕЕДОП, който 

съответства на приложения към документацията образец, създаден от Възложителя за 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242
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настоящата процедура, наличен в Профила на купувача към обособената електронна преписка 

на поръчката на адрес: 

 http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled21 . 

С електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. 

 

Въпреки горните констатации, комисията извърши проверка на декларираните 

обстоятелства в ЕЕДОП на участника и установи, че: 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

Участникът е представил един ЕЕДОП и за двете обособени позиции. Следва да се 

представят 2 (два) отделни ЕЕДОП за всяка от обособените позиции, доколкото критериите за 

подбор са различни (по арг. от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП). 

При попълване на ЕЕДОП в Част II, раздел А, последно поле („Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият 

оператор желае да направи оферта“) участникът следва да посочи съответната обособена 

позиция, за която се подава конкретният ЕЕДОП. 

Във всеки ЕЕДОП участникът следва да посочи цялата относима за съответната 

обособена позиция информация съгласно изискванията на Възложителя, в това число и – 

съгласно допълнително дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на 

несъответствия и допълване на информация. 

 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от Управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор предвижда да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор - Част II, раздел В на ЕЕДОП; 
В ЕЕДОП участникът е декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор. Към офертата му е представен и ЕЕДОП на хартиен носител 

(придружен от декларация за ангажираност по реда на чл. 65, ал. 3 от ЗОП) и на електронен 

носител във формат .pdf (сканиран оригинал) на Румяна Атанасова Енчевска – декларирана като 

трето лице (външен експерт) - специалист „Контрол на качеството“ за Обособена позиция № 2. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

Представеният от лицето Румяна Енчевска ЕЕДОП също не съответства на приложения 

към документацията образец, създаден от Възложителя за настоящата процедура и съгласно 

изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т. 5, буква „а“ от ПЗР на ЗОП. 

Същевременно следва да се отбележи, че посоченият експерт не следва да се счита за трето 

лице поради следните съображения:  

При извършената проверка на декларираните в ЕЕДОП данни за експертните екипи, 

комисията установи, че всички експерти са служители на участника, освен посочения като трето 

лице специалист Румяна Енчевска, за която е видно, че към момента на подаване на офертата е 

служител на друго дружество, т.е. спрямо участника се явява физическо лице с друг вид правни 

отношения. За цитирания в офертата на участника специалист „Контрол на качеството“, част от 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled21
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експертния екип по Обособена позиция № 2, не е нужно да се представя отделен ЕЕДОП. В 

ЕЕДОП на участника „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД информацията за лицето не следва да 

фигурира в частта за третите лица, в това число и за посоченото физическо лице участникът 

„МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД не следва да маркира с отговор „Да“, а следва да посочи 

отговор „Не“ в съответното поле от ЕЕДОП в Част II „Информация за икономическия 

оператор“, раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“.  

Достатъчно е цялата изискуема информация за физическото лице Румяна Енчевска, което е част 

от предлагания от участника технически персонал, да бъде посочена съгласно указаното в 

раздел III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от обявлението, а именно: „При 

подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез 

представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални 

способности, т. 2 и 6) от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това 

число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на 

диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на 

придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, 

период, длъжност, основни функции).“ 

Мотиви: 

Законът прави ясно разграничение между третите лица и лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, т.е. лицата с 

определено образование, квалификация и опит, които ще участват в изпълнението на поръчката, 

не могат да се отъждествяват с третите лица, с чиито капацитет се доказва дадено изискване. 

Лицата с определено образование, квалификация и опит, които ще участват в изпълнението на 

поръчката, по-скоро се приравняват на капацитет, т.е. на човешки ресурс, който е осигурен 

от участника, посредством определена договорка с трети лица. От това следва също, че ако 

тези лица, с необходимите опит и професионална компетентност, не са в определена 

правна обвързаност с трети лица, то тяхното участие може да бъде осигурено директно, 

без участието на каквито и да са трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП. В тези случаи, 

лицата ще се разглеждат като част от човешкия ресурс на участника (а не ресурс на трети 

лица), за който именно той, а не те и/или други трети лица, следва да докаже, че са съобразени 

всички изисквания, поставени от Възложителя. 

Горните изводи се потвърждават и в Решение № 9653 от 13.07.2018 г. по адм. дело № 

6344/2018 г. на ВАС. Съгласно цитирания акт „експертите, които ще изпълняват поръчката, 

не са трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват отделни 

ЕЕДОП“. Според съда, ако “Възложителят третира лицата, които имат сключен трудов 

договор с участника по различен начин от физическо лице, което се намира в друг вид 

облигационни отношения”, това е “в нарушение на принципите на ЗОП и Директива 

2014/24/ЕС”. Изрично е посочено също, че за да докаже опита си, участникът е достатъчно само 

да представи списък  на персонала по реда на чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а не по реда на чл. 67, ал. 

2 от ЗОП. 
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 икономическият оператор не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел Г на ЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на ЕЕДОП;  

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - В част IV, раздел А на ЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3911, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ- TV 004263 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - В част IV, 

раздел Б, на ЕЕДОП, са посочени данни за застраховка “Професионална отговорност в 

строителството” със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално 

изискващото се за трета категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Посочени са и 

останалите изискуеми от възложителя данни и информация. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

Комисията констатира, че срокът на валидност на застрахователната полица 

„Професионална отговорност на участниците в строителството“ е 18.07.2018 г., т.е. към 

момента на проверка на ЕЕДОП посочената застраховка е изтекла, макар че към датата на 

подаване на офертата е била валидна.   

Във връзка с посочената констатация, комисията указва на участника да удостовери 

(чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП (част IV, раздел Б) и обстоятелството, че 

притежава валидна застраховка. Участникът би могъл да посочи минимално изискуемата 

съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за 

безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни изискуемата информация 

в полето/ата за Код/Издаващ орган. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3911
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 В Част IV, раздел В на ЕЕДОП е декларирана една дейност по изпълнение на 

строителство, свързано с реконструкция и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност на 

републикански път с дължина, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението и 

документацията за двете обособени позиции, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата 

на която е подадена офертата на участника. 

 Участникът е декларирал, че разполага с  технически персонал за изпълнение на 

поръчката с необходимата квалификация, респ. преминато обучение и професионален опит, 

като е посочил нужната информация в съответствие с изискванията на Възложителя; 

предложени са два различни експертни екипа за изпълнение на всяка обособена позиция;  

С оглед изискването на възложителя данните за техническия персонал да бъдат посочени 

в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 2 и 6) от 

ЕЕДОП, комисията указва на участника, че в т. 2 (т.е. полето „Образователна и професионална 

квалификация“) следва да посочи всички лица от техническия персонал, предлагани за 

съответната обособена позиция. 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор са декларирани данни 

за притежаваните от участника сертификати за управление на качеството и за управление на 

околната среда – издател, номер на сертификатите, дата на валидност; обхват и на двата 

сертификата: „Пътно строителство – всички видове пътни, железопътни и инфраструктурни 

съоръжения от републиканската пътна мрежа и инфраструктурата на населените 

места/пътища, магистрали, летища и др. Рехабилитация на пътища и асфалтиране. 

Поддържане на пътища и пътни съоръжения включително при зимни условия. Обекти, 

свързани с подобряване на вертикалната планировка на урбанизираните територии. 

Строителство, ремонт и поддръжка на ВиК съоръжения. Строителство и ремонт на сгради. 

СМР по реконструкция, саниране и модернизация на спортна инфраструктура“. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

Участникът е посочил притежаваните от него сертификати чрез съответната серия 

европейски стандарт, но след обозначението на стандарта е добавено „или еквивалентно", от 

което не става ясно, дали участникът притежава посочения стандарт или еквивалентен. При 

представяне на нов ЕЕДОП участникът следва да посочи или само конкретен сертификат без 

допълнителното обозначение „или еквивалентен“, или ако притежава еквивалентен сертификат 

- да опише него, респ. – да опише предприетите еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството / за опазване на околната среда. 

Комисията констатира, че за срок на валидност на двата сертификата е посочена датата 

15.09.2018 г., т.е. към момента на проверката на ЕЕДОП валидността на посочените 

сертификати е изтекла, макар че към датата на подаване на офертата са били валидни.   

Във връзка с посочената констатация, комисията указва на участника да удостовери 

(чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП (част IV, раздел Г) и обстоятелството, че 

притежава валидни сертификати. Участникът би могъл да посочи минимално изискуемата 

съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за 

безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни изискуемата информация 

в полето/ата за Код/Издаващ орган. Указанието важи както за полетата с относима 

информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или 
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стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата с относима информация за 

„Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за 

екологично управление“. 

 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

 

2. Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

2.1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от пет 

физически лица и се представлява от двамата Изпълнителни директори заедно или от всеки 

един от тях заедно със Заместник-председателя на Съвета на директорите, съгласно данните 

вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 еЕЕДОП е подписан с електронни подписи от Изпълнителните директори, 

Заместник-председателя на Съвета на директорите и членовете на Съвета на директорите; 

посочените лица съответстват на данните вписани в Търговски регистър; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  
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 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=267, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 003146 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - В част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност” 

със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: Участникът не е посочил 

всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7) и документацията 

за участие (стр. 16-17) са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на 

информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с 

този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното изискване участниците 

попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 

чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи, съгласно чл. 37, 

ал. 1, т. 3, буква „а“  от ЗУТ).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. 

Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица 

(или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани две дейности по изпълнение на 

строителство, свързано с рехабилитация и реконструкция на общински пътища, като всеки е с 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=267
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дължина, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението и документацията, в 

заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. 

 Участникът е декларирал, че разполага с технически персонал за изпълнение на 

поръчката с необходимата квалификация и професионален опит, като е посочил нужната 

информация в съответствие с изискванията на Възложителя; 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може да 

представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и сертификат 

за внедрена система за управление на околната среда. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 9) и 

документацията за участие (стр. 19-20) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, съответствие с 

изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя 

информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – 

посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно 

позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и „Забележка: 

Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда трябва да са 

валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 

да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за 

Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг 

вид позоваване на документа) обхват на регистрация, период на валидност. Указанието 

важи както за полетата с относима информация за „Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи системи или стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата 

с относима информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи 

или стандарти за екологично управление“. 
 

2.2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 
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 икономическият оператор се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от пет 

физически лица и се представлява от двамата Изпълнителни директори заедно или от всеки 

един от тях заедно със Заместник-председателя на Съвета на директорите, съгласно данните 

вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 еЕЕДОП е подписан с електронни подписи от Изпълнителните директори, 

Заместник-председателя на Съвета на директорите и членовете на Съвета на директорите; 

посочените лица съответстват на данните вписани в Търговски регистър; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=267, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 003146 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - В част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност” 

със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: Участникът не е посочил 

всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7) и документацията 

за участие (стр. 16-17) са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на 

информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с 

този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното изискване участниците 

попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=267
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точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 

чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи, съгласно чл. 37, 

ал. 1, т. 3, буква „а“  от ЗУТ).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. 

Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица 

(или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 
 по отношение на техническите и професионални способности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани две дейности по изпълнение на 

строителство, свързано с рехабилитация и реконструкция на общински пътища, като всеки е с 

дължина, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението и документацията, в 

заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. 

 Участникът е декларирал, че разполага с технически персонал за изпълнение на 

поръчката с необходимата квалификация и професионален опит, като е посочил нужната 

информация в съответствие с изискванията на Възложителя; 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

сертификат за внедрена система за управление на околната среда. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 9) и 

документацията за участие (стр. 19-20) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, съответствие с 

изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя 

информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – 

посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно 

позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и „Забележка: 

Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда трябва да са 

валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
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европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 

да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за 

Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг 

вид позоваване на документа) обхват на регистрация, период на валидност. Указанието 

важи както за полетата с относима информация за „Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи системи или стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата 

с относима информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи 

или стандарти за екологично управление“. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

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

14.15 часа на 17.09.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 25.09.2018 

г. от 11:00 часа. 
 

-------------------------------------------------------------///------------------------------------------------------------ 
 

На 25.09.2018 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата по проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

на следващите участници, както следва: 

 

 

3. Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 
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Участникът е представил един еЕЕДОП и за двете обособени позиции. Следва да се 

представят 2 (два) отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции, доколкото критериите за 

подбор са различни (по арг. от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП). 

При попълване на еЕЕДОП в Част II, раздел А, последно поле („Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият 

оператор желае да направи оферта“) участникът следва да посочи съответната обособена 

позиция, за която се подава конкретният еЕЕДОП. 

Във всеки еЕЕДОП участникът следва да посочи цялата относима за съответната 

обособена позиция информация съгласно изискванията на Възложителя, в това число и – 

съгласно допълнително дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на 

несъответствия и допълване на информация. 

 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява от двама управители и се представлява от тях 

заедно и поотделно, съгласно данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на 

еЕЕДОП; 

 еЕЕДОП е подписан с електронни подписи и от двамата управители; посочените 

лица съответстват на данните вписани в Търговски регистър; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=9099, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № II - TV 003150 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г. По отношение на 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=9099
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годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - В част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност” 

със застрахователна сума 2 110 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: Участникът не е посочил 

всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7) и документацията 

за участие (стр. 16-17) са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на 

информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с 

този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното изискване участниците 

попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 

чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи, съгласно чл. 37, 

ал. 1, т. 3, буква „а“  от ЗУТ).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. 

Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица 

(или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани три дейности по изпълнение на 

строителство, свързано с рехабилитация и реконструкция на общински пътища, като дължината 

им надвишава минимално изискващата се в обявлението и документацията за двете обособени 

позиции, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на 

участника. 

 Участникът е декларирал, че разполага с технически персонал за изпълнение на 

поръчката – технически ръководител; отговорник по контрола на качеството и координатор по 

безопасност и здраве, всеки с необходимата квалификация и професионален опит, като е 

посочил нужната информация в съответствие с изискванията на Възложителя; 
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Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът е 

декларирал само един екип за изпълнение на поръчката, без да е посочил за коя обособена 

позиция се отнася, при положение, че подава оферта и за двете обособени позиции. В 

обявлението (стр. 10) и документацията за участие (стр. 18) е поставено изрично изискване, 

отбелязано като забележка: „Ако участник подава оферта за повече от една обособена 

позиция, то той следва да осигури различен експертен състав за всяка от позициите. Не се 

допуска участие на едни и същи експерти от гореизброените в различни обособени позиции, в 

офертата на един участник.“   

За да бъде изпълнено изискването на Възложителя, участникът следва да предложи 

различен експертен екип за всяка една от обособените позиции, за които участва. 

 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

сертификат за внедрена система за управление на околната среда. На посоченият електронен 

адрес http://mscert-bg.com/index.php/item/9-certificate-search# е налична информация, че двата 

сертификата с посочените в еЕЕДОП номера са валидни. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 9) и 

документацията за участие (стр. 19-20) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, съответствие с 

изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя 

информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – 

посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно 

позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и „Забележка: 

Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда трябва да са 

валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 

да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, 

като попълни в полетата за Код/Издаващ орган и данни за вида на сертификата (точно 

позоваване на документа) и обхват на регистрация. Указанието важи както за полетата с 

относима информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи 

http://mscert-bg.com/index.php/item/9-certificate-search
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или стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата с относима информация 

за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за 

екологично управление“. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

 

4. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установи, че: 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

Участникът е представил един еЕЕДОП и за двете обособени позиции. Следва да се 

представят 2 (два) отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции, доколкото критериите за 

подбор са различни (по арг. от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП). 

При попълване на еЕЕДОП в Част II, раздел А, последно поле („Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият 

оператор желае да направи оферта“) участникът следва да посочи съответната обособена 

позиция, за която се подава конкретният еЕЕДОП. 

Във всеки еЕЕДОП участникът следва да посочи цялата относима за съответната 

обособена позиция информация съгласно изискванията на Възложителя, в това число и – 

съгласно допълнително дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на 

несъответствия и допълване на информация. 

 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява по двустепенна система от Надзорен съвет 

(състоящ се от три физически лица) и Управителен съвет (състоящ се от три физически лица), и 

се представлява заедно и поотделно от Мирослав Манолов – Изпълнителен директор и 

Председател на Управителния съвет и Боян Делчев – Главен изпълнителен директор и член на 

Управителния съвет; еЕЕДОП на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД е подписан с електронни подписи 

от членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет; посочените лица 

съответстват на данните, вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 
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 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване, свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=712, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 004791 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът отговаря на поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - В част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, е посочено, че застраховката “Професионална отговорност” е със 

застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството.  

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7) и 

документацията за участие (стр. 16-17)  са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното изискване 

участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 

чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=712
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(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи, съгласно чл. 

137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица 

(или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 

 

 по отношение на техническите и професионални възможности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП е декларирана две дейности по изпълнение на 

строителство, свързано с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или 

еквивалентна дейност на републикански пътища с дължина на всеки от тях, надвишаваща 

минимално изискващата се в обявлението и документацията за двете обособени позиции, в 

заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. 

 Участникът е декларирал, че разполага с  технически персонал за изпълнение на 

поръчката с необходимата квалификация, респ. преминато обучение и професионален опит, 

като е посочил нужната информация в съответствие с изискванията на Възложителя; 

предложени са два различни експертни екипа за изпълнение на всяка обособена позиция; 
 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

внедрена система за управление на околната среда. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 9) и 

документацията за участие (стр. 19-20) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, съответствие с 

изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя 

информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – 

посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно 

позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и „Забележка: 

Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда трябва да са 

валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 
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да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП) , участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за 

Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг 

вид позоваване на документа) обхват на регистрация, период на валидност. Указанието 

важи както за полетата с относима информация за „Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи системи или стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата 

с относима информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи 

или стандарти за екологично управление“. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

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

13.30 часа на 25.09.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 03.10.2018 

г. от 10:30 часа. 
 

-------------------------------------------------------------///------------------------------------------------------------ 
 

На 03.10.2018 г. от 10:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата по проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

на следващите участници, както следва: 

 

5. Участник ОБЕДИНЕНИЕ„ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД 

При проверката за съответствие на документите на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 

СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД и участниците в обединението и в представеното споразумение за 

създаване на обединение, комисията установява, че: 

 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 
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Участникът е представил един еЕЕДОП и за двете обособени позиции. Следва да се 

представят 2 (два) отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции, доколкото критериите за 

подбор са различни (по арг. от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП). 

При попълване на еЕЕДОП в Част II, раздел А, последно поле („Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият 

оператор желае да направи оферта“) участникът следва да посочи съответната обособена 

позиция, за която се подава конкретният еЕЕДОП. 

В конкретния случай участникът следва да представи общо 6 (шест) броя еЕЕДОП, както 

следва:  

- еЕЕДОП от  участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД за обособена 

позиция 1,  

- еЕЕДОП от участника в Обединението „БГНОВА“ АД за обособена позиция 1,  

- еЕЕДОП от участника в Обединението „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД за обособена 

позиция 1, като във всеки от тях попълни цялата относима за съответната обособена позиция 

информация съгласно изискванията на възложителя, в това число и – съгласно допълнително 

дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на несъответствия и допълване на 

информация; 

- еЕЕДОП от  участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД за обособена 

позиция 2,  

- еЕЕДОП от участника в Обединението „БГНОВА“ АД за обособена позиция 2,  

- еЕЕДОП от участника в Обединението „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД за обособена 

позиция 2, като във всеки от тях попълни цялата относима за съответната обособена позиция 

информация съгласно изискванията на възложителя, в това число и – съгласно допълнително 

дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на несъответствия и допълване на 

информация. 

 

 Съгласно Споразумение за създаване на обединение от 18.04.2018 г. участници в 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД са следните икономически оператори: 

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и „БГНОВА“ АД. Дяловото участие в Обединението е, както 

следва: за „БГНОВА“ АД – 99% (изпълнение на СМР, доставка на материали, осигуряване на 

лека и тежка механизация, съоръжения и оборудване, осигуряване на търговско, 

административно, счетоводно и данъчно обслужване за двете обособени позиции); за 

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД – 1% (изпълнение на СМР и за двете обособени позиции). За 

Водещ партньор на Обединението е определено „БГНОВА“ АД. 

 Обединението се представлява от представляващия Водещия партньор – Димитър 

Иванов Людиев, еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД е подписан 

с електронен подпис от Представляващия Обединението. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, 

като член на Обединението, се управлява от Управител – Росен Иванов Колелиев и от 

едноличния собственик на капитала – „ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ АД, което, 

предвид статута си на юридическо лице, се представлява от Съвет на директорите, състоящ се 

от три физически лица; еЕЕДОП на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД е подписан с електронни 
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подписи от всички лица, съгласно чл. 40 от ППЗОП; посочените лица съответстват на данните, 

вписани в Търговски регистър. „БГНОВА“ АД, като член на Обединението и Водещ партньор, 

се управлява по едностепенна система от Съвет на директорите, състоящ се от три физически 

лица и се представлява от един от членовете на Съвета на директорите - Изпълнителен 

директор; еЕЕДОП на „БГНОВА“ АД е подписан с електронни подписи от Изпълнителния 

директор и членовете на Съвета на директорите, посочените лица съответстват на данните, 

вписани в Търговски регистър -  Част II, раздел Б на еЕЕДОП-ите.   

 икономическият оператор и членовете на Обединението няма да използват 

капацитета на други субекти, за да изпълнят критериите за подбор и не възнамеряват да 

възложат на трети страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел 

В и Г на еЕЕДОП-ите; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК, 

липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част III, 

раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП-ите; 
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - спазването на изискването се доказва и от двамата членове на 

Обединението, тъй като и двамата партньори ще са ангажирани с изпълнението на дейностите 

по строителството. В част IV, раздел А на еЕЕДОП-ите, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16593, се установи, че „БГНОВА“ АД притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 005089 за изпълнение на строежи втора група, от втора до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г.; а на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3303, се установи, че „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ 

ЕООД, притежава Удостоверение № II-TV 004609 за изпълнение на строежи втора група, от 

първа до четвърта категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г. 

По отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът 

ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД покрива поставеното изискване от Възложителя 

за настоящата поръчка.   
 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние: - изискването 

на наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ се покрива и от 

двамата членове на Обединението, тъй като и двамата партньори ще са ангажирани с 

изпълнението на дейностите по строителството. В част IV, раздел Б на еЕЕДОП на „ПЪТИЩА 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16593
http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3303


 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 

общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-

812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. Водопада“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 32 / 164 

И МОСТОВЕ“ ЕООД е посочено, че застраховката “Професионална отговорност” е със 

застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството. В част IV, раздел Б на еЕЕДОП на „БГНОВА“ 

АД са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в проектирането и 

строителството” със застрахователна сума 400 000 лв., т.е. с покритие над минимално 

изискващото се за трета категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В част IV, раздел Б на 

еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД липсват данни за валидна 

застраховка “Професионална отговорност“. 

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът „ПЪТИЩА 

И МОСТОВЕ“ ЕООД, като член на Обединението, който също ще е ангажиран с изпълнение на 

СМР, не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 

7) и документацията за участие (стр. 16-17) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното изискване 

участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б. Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 

чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи, съгласно чл. 37, 

ал. 1, т. 3, буква „а“  от ЗУТ).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. 

Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица 

(или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 
 

В част IV, раздел Б на еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД 

липсват данни за валидна застраховка “Професионална отговорност“ съгласно чл.171 от ЗУТ 

или еквивалент, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от 
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нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи 

съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ).  

Доколкото от ЕЕДОП на участника (какъвто в случая е именно ОБЕДИНЕНИЕ 

„ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД) следва да е видно, че същият отговаря на всички поставени 

от възложителя критерии за подбор, участникът - обединение е задължен да декларира в 

представения за обединението ЕЕДОП съответствието си с посоченото изискване, вкл. да 

посочи цялата изискуема от възложителя информация за това, като попълни данни 

(застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово 

състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, 

ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. В противен случай следва да 

се приеме, че участникът не е доказал съответствието си с този критерий съгласно изискванията 

на възложителя.  

Тъй като и двамата партньори ще са ангажирани с изпълнението на дейностите по 

строителство и изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“ се покрива и от двамата членове на Обединението, то в еЕЕДОП на 

Обединението също следва да бъдат посочени изискваните от възложителя данни за 

застрахователните полици и на двамата участници в обединението. С цел извършване на 

преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя 

критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази 

информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово 

състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението 

и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп в 

посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в полето/ата за Код/Издаващ орган данни 

за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или друг вид позоваване на документа), 

обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за професионална отговорност на 

строителя) и данни за валидност на застраховката. Доколкото в полето за 

„Застрахователна сума“ технически може да бъде посочена само една стойност, комисията 

указва на участника, че може да посочи изрично застрахователните суми по сключените 

застраховки на всеки от партньорите в обединението, чрез които доказва съответствието 

си с този критерий за подбор, като попълни и информацията за застрахователна сума като 

допълнение в полетата „Код/Издаващ орган“. 
 

 

 по отношение на техническите и професионални способности 
 спазването на изискването за изпълнено строителство, идентично или сходно с 

предмета и обема на поръчката, се доказва от „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД. В Част IV, 

раздел В на еЕЕДОП-ите на този член и на Обединението е декларирана една дейност по 

изпълнение на строителство, свързано с рехабилитация на участък на път от Републиканската 

пътна мрежа с дължина, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението и 
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документацията за двете обособени позиции, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата 

на която е подадена офертата на участника. 

 Спазването на изискването за технически персонал за изпълнение на поръчката, се 

доказва от: за обособена позиция № 1 - „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, а за обособена 

позиция № 2 - „БГНОВА“ АД. В еЕЕДОП-ите на партньорите и на Обединението е 

декларирано, че разполагат с технически персонал за изпълнение на поръчката с необходимата 

квалификация и професионален опит.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - И за двата експертни 

екипа (за всяка от обособените позиции) от ръководния състав липсва посочване на основните 

функции при изпълнение на съответните длъжности, съгласно изискванията посочени в 

обявлението за обществената поръчка и на стр. 19 от документацията за участие. В еЕЕДОП-

ите както на Обединението, така и на двамата партньори следва да бъде попълнена и 

изискваната информация за основните функции на експертите, за да може комисията да 

направи преценка относно съответствието с това изискване на Възложителя. 
 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП-ите на Обединението и неговите членове е 

декларирано, че могат да бъдат представени валидни сертификати за: внедрена система за 

управление на качеството и за внедрена система за управление на околната среда.  

В еЕЕДОП на „БГНОВА“ АД са посочени данни за притежаваните от участника 

сертификати за управление на качеството и за управление на околната среда – издател, номер на 

сертификатите, дата на валидност; обхват и на двата сертификата: „Проектиране на пътища, 

подземна и надземна инженерна инфраструктура. Проектиране на промишлени, 

административни, обществени и жилищни сгради. Инфраструктурно и високо строителство, 

осъществявани във връзка с ново строителство, рехабилитация, основни, текущи ремонти и 

поддържане на граждански и промишлени сгради, автомагистрали, самолетни писти, 

републикански, общински пътища и улици и съоръженията към тях. Железопътно, тунелно, 

хидротехническо, хидромелиоративно строителство, както и всички свързани под дейности 

(пътни, асфалтови, отводнителни, канализационни, водопроводни, електро и комуникационни, 

електромонтажни, инженерни, укрепителни, ландшафтни дейности, брегоукрепване и 

геозащита и дейности, свързани с пътна безопасност)“. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: -  

Комисията констатира, че за срок на валидност на двата сертификата, декларирани в 

еЕЕДОП на „БГНОВА“ АД, е посочена датата 15.09.2018 г., т.е. към момента на проверката на 

еЕЕДОП валидността на посочените сертификати е изтекла, макар че към датата на подаване на 

офертата са били валидни.   

Във връзка с посочената констатация, комисията указва на участника да удостовери 

(чрез попълване на съответния раздел в еЕЕДОП (част IV, раздел Г) и обстоятелството, че 

притежава валидни сертификати. Указанието важи както за полетата с относима 

информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или 

стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата с относима информация за 
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„Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за 

екологично управление“. 

 

В еЕЕДОП-ите на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 

СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД не са посочени всички необходими данни, изисквани от Възложителя. 

В обявлението (стр. 9) и документацията за участие (стр. 19-20) има изрично изискване за 

минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, 

съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 

предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен 

формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и 

точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и 

„Забележка: Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда 

трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки.“  

Тъй като дейности по строителство ще бъдат изпълнявани и от двамата партньори в 

Обединението, изискването следва да бъде доказано и от двамата членове (чрез 

посочването на цялата изискуема информация в тази връзка в техните еЕЕДОП), от една 

страна, а от друга – съответствието с това изискване следва да бъде удостоверено и от 

самия участник – ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД (чрез посочването 

на цялата изискуема информация в тази връзка в представения от обединението 

еЕЕДОП).  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), в еЕЕДОП за „ПЪТИЩА И 

МОСТОВЕ“ ЕООД и на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД би могло да се 

посочи тази информация, като се маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след 

това бъдат попълнени в полетата за Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и 

номер на сертификатите (или друг вид позоваване на документа), обхват на регистрация, 

период на валидност. Указанието важи както за полетата с относима информация за 

„Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за 

осигуряване на качеството“, така и за полетата с относима информация за „Сертификати 
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от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично 

управление“. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  
 

 

6. Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установи, че: 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

Участникът е представил един еЕЕДОП и за двете обособени позиции. Следва да се 

представят 2 (два) отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции, доколкото критериите за 

подбор са различни (по арг. от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП). 

При попълване на еЕЕДОП в Част II, раздел А, последно поле („Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият 

оператор желае да направи оферта“) участникът следва да посочи съответната обособена 

позиция, за която се подава конкретният еЕЕДОП. 

Във всеки еЕЕДОП участникът следва да посочи цялата относима за съответната 

обособена позиция информация съгласно изискванията на Възложителя, в това число и – 

съгласно допълнително дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на 

несъответствия и допълване на информация. 

 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се представлява от управител, съгласно данните вписани в 

Търговски регистър; еЕЕДОП е подписан с електронен подпис на Управителя – Антон Иванов 

Арнаудов - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване, свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 
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изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=13211, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № II - TV 004921 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът отговаря на поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - В част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, е посочено, че застраховката “Професионална отговорност” е със 

застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството.  

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7) и 

документацията за участие (стр. 16-17)  са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното изискване 

участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б. Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 

чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи, съгласно чл. 

137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. 

Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=13211
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полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица 

(или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 
 

 по отношение на техническите и професионални възможности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани две дейности по изпълнение на 

строителство, свързано с реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища с дължина на 

всеки от тях, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението и документацията за двете 

обособени позиции, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена 

офертата на участника. 

 Участникът е декларирал, че разполага с  технически персонал за изпълнение на 

поръчката с необходимата квалификация, респ. преминато обучение и професионален опит, 

като е посочил нужната информация в съответствие с изискванията на Възложителя; 

предложени са два различни експертни екипа за изпълнение на всяка обособена позиция;  
 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

внедрена система за управление на околната среда. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 9) и 

документацията за участие (стр. 19-20) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, съответствие с 

изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя 

информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – 

посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно 

позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и „Забележка: 

Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда трябва да са 

валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 

да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП) , участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 
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маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за 

Код/Издаващ орган данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг 

вид позоваване на документа), обхват на регистрация, период на валидност. Указанието 

важи както за полетата с относима информация за „Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи системи или стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата 

с относима информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи 

или стандарти за екологично управление“. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  
 

След извършване на горните действия, комисията взе следните решения: 
 

РЕШЕНИЕ № 1 
 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

посочва същите в настоящия протокол. Документът се изпраща на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача.  
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 

получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е 

констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, а именно: 

 Участник „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД 

 Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

имат възможност да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на оферти.  

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват участника. 

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска 

администрация – Вършец, гр. Вършец 3540, бул. „България” №10, всеки работен ден от 
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8:30 до 17:00 часа, в запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен 

идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и 

e-mail, се изписва информацията, съгласно указанията в Раздел IX от документацията за 

участие. 
 

РЕШЕНИЕ № 3 
 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в 

ЗОП. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 03.10.2018 г. в 12:15 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо заседание на 

комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 
 

---------------------------------------------------------IIIIIIIIIII------------------------------------------------------- 

 

На 12.10.2018 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, 

бул.“България“ №10, се проведе заседание на комисията в пълен редовен състав. 

 

                                  

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

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

във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

 

Със Заповед № 542/01.10.2018 г. на Кмета на Община Вършец срокът за работа на 

комисията, назначена със Заповед № 445/11.07.2018 г., е удължен със 100 (сто) работни дни. 

 

С придружително писмо изх. № 70 00-504/03.10.2018 г. и на основание чл. 54, ал. 8 от 

ППЗОП, Председателят на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до 

всички участници в процедурата по електронен път по реда на Закона за електронния документ 

и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) на посочените в офертите на участниците 

електронни пощи, като придружителното писмо е подписано с електронен подпис. Съгласно 

разпечатката от официалния имейл на Община Вършец – admin_varshetz@mail.bg, писмото и 

Протокол № 1 са изпратени на същата дата – 03.10.2018 г. В същия ден Протокол № 1 е качен и 

на Профила на купувача по обособената електронна преписка на обществената поръчка на 

официалната интернет страница на Община Вършец на адрес: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled21 . 

В придружителното писмо и Протокол № 1, комисията е дала възможност, на основание 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от получаването на протокола, 

участниците, по отношение на които е констатирано липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, а именно: 

 Участник „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

mailto:admin_varshetz@mail.bg
http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled21
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 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД 

 Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

Съгласно разпечатката от официалния имейл на Община Вършец – 

admin_varshetz@mail.bg, придружително писмо изх. № 70 00-504/03.10.2018 г. и Протокол № 1 

са изпратени на участниците, както следва: 

 Участник „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД – на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - ppd_dupnitza@abv.bg , на дата 03.10.2018 г. в  14:51 часа.  

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД - на електронната поща, 

посочена в офертата на участника - amhemus@amhemus.eu , на дата 03.10.2018 г. в  14:52 часа. 

 Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД - на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - office@kipi.bg , на дата 03.10.2018 г. в  14:52 часа. 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД - на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - tracegroup@tracebg.com , на дата 03.10.2018 г. в  14:53 часа. 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД - на 

електронната поща, посочена в офертата на участника - office@bgnovaad.com, на дата 

03.10.2018 г. в  14:54 часа. 

 Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД - на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - office@infraholding.bg , на дата 03.10.2018 г. в  14:55 часа. 

 

В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 

комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол № 1, обективиращ 

констатациите на помощния орган, относно съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с изискванията за лично 

състояние на участниците и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на 

настоящото възлагане, в деловодството на Община Вършец са постъпили допълнителни 

документи от участниците, за които комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и 

съответно е дала указания за тяхното отстраняване/коригиране, както следва: 

 
 

№ Име и адрес на участника 
Входящ 

номер 
Дата Час 

Обособени 

позиции 

1 

„ИНФРА РОУДС“ ЕООД, 1618 

гр. София, бул. „Цар Борис III“ 

№ 126 

70 00 - 508 04.10.2018 г. 13:42 

Обособена 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 

2 

„МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ 

ЕООД, 2600 гр. Дупница, ул. 

„Самоковско шосе“ № 38 

70 00 - 514 09.10.2018 г. 08:58 

Обособена 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 

3 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, 

1408 гр. София, ул. „Никола 

Образописов“ № 12 

70 00 - 515 09.10.2018 г. 09:00 

Обособена 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 

4 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 70 00 - 518 09.10.2018 г. 11:06 Обособена 

mailto:admin_varshetz@mail.bg
mailto:ppd_dupnitza@abv.bg
mailto:amhemus@amhemus.eu
mailto:office@kipi.bg
mailto:tracegroup@tracebg.com
mailto:office@bgnovaad.com
mailto:office@infraholding.bg
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СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД, гр. 

София, ул. „Проф. Арх. Храбър 

Попов“ № 3, участници в 

Обединението: „БГНОВА“ АД 

и „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ 

ЕООД 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 

5 

„АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС“ АД, гр. София, ул. 

„Георги С. Раковски“ № 128, 

ет. 8 

70 00 - 519 10.10.2018 г. 09:01 

Обособена 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 

6 

„ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД, 

гр. София, ул. „Илиенско шосе“ 

№ 8 

70 00 - 520 10.10.2018 г. 15:27 

Обособена 

позиция № 1; 

Обособена 

позиция № 2 
 

Постъпилите допълнително представени документи са предадени от Елка Николова 

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

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 445/11.07.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, на 12.10.2018 г., за което е съставен протокол. 

 

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

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

постъпването им и установи следното: 

 

1. Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

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

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

съдържа следните документи: 

 Застрахователна полица № 7261810000829 за застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството“ – заверено копие; 

 Сертификат № CN/17121IQ за внедрена система за управление на качеството по 

стандарт ISO 9001:2015 – заверено копие 

 Сертификат № CN/17121IE за внедрена система за управление на околната среда по 

стандарт ISO 14001:2015 – заверено копие; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП-и на „ИНФРА РОУДС“ ЕООД – за 

Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

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

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 
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1.1.1. Участникът е представил един еЕЕДОП и за двете обособени позиции. Следва да 

се представят 2 (два) отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции, доколкото критериите 

за подбор са различни (по арг. от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП). 

При попълване на еЕЕДОП в Част II, раздел А, последно поле („Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият 

оператор желае да направи оферта“) участникът следва да посочи съответната обособена 

позиция, за която се подава конкретният еЕЕДОП. 

Във всеки еЕЕДОП участникът следва да посочи цялата относима за съответната 

обособена позиция информация съгласно изискванията на Възложителя, в това число и – 

съгласно допълнително дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на 

несъответствия и допълване на информация. 

 

1.1.2. По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението 

(стр. 7) и документацията за участие (стр. 16-17)  са поставени изрични изисквания за 

минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното 

изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, 

раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 

чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, 

предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи, съгласно чл. 137, ал.1, т.3, буква 

„а“ от ЗУТ).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. 

Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или 

друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на застраховката. 

 

1.1.3. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението 

(стр. 9) и документацията за участие (стр. 19-20) са поставени изрични изисквания за 

минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 
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преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, 

съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 

предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен 

формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и 

точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и 

„Забележка: Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда 

трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП) , участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за 

Код/Издаващ орган данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг вид 

позоваване на документа), обхват на регистрация, период на валидност. Указанието важи както 

за полетата с относима информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи 

системи или стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата с относима 

информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за 

екологично управление“. 
 

1.2. В новопредставените еЕЕДОП-и на „ИНФРА РОУДС“ ЕООД  по отношение 

на горните обстоятелства, се констатира следното: 
1.2.1. Участникът се е съобразил с указанията на комисията и е представил два отделни 

еЕЕДОП за всяка от обособените позиции. В Част II, раздел А, последно поле участникът е 

посочил съответната обособена позиция, за която се подава конкретният еЕЕДОП. Във всеки 

еЕЕДОП участникът е посочил цялата относима за съответната обособена позиция информация 

съгласно изискванията на Възложителя.  

1.2.2.  По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - 

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

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 

представените два нови еЕЕДОП за всяка обособена позиция е попълнена липсващата 

информация – данни за застрахователя, номер на полица, застрахователно покритие, обхват и 

период на валидност. Декларираната информация съответства на данните в приложената в 

опаковката застрахователна полица. По този начин участникът покрива минималните 
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изисквания за икономическо и финансово състояние, поставени от Възложителя за настоящата 

обществена поръчка. 

1.2.3. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - В Част 

IV, Раздел Г на двата еЕЕДОП за всяка обособена позиция е попълнена изискващата се 

информация, а именно: участникът е посочил, че притежава: Сертификат № CN/17121IQ за 

внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 

9001:2015 и Сертификат № CN/17121IE за внедрена система за управление на околната среда в 

съответствие с изискванията на стандарт ISO 14001:2015, обхватът и на двата сертификата е: 

„Производство, доставка и монтаж на пътни знаци, светофарни уредби и други съоръжения 

за безопасност на движението. Полагане на хоризонтална маркировка. Доставка, монтаж и 

поддръжка на автоматизирани системи за контрол и наблюдение на автомобилното 

движение. Проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на сгради, промишлени и 

културно – исторически обекти, пътища и пътни съоръжения, мостове и мостови 

съоръжения, електроразпределителни станции, мрежи и инсталации, паркове и градини. 

Инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. 

Сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии за обществено ползване.“. 

Посочени са данни за издател и период на валидност. Декларираните данни съответстват на 

представените заверени копия на двата сертификата. По този начин участникът доказва 

съответствие с изискванията на Възложителя по настоящия критерий. 

 

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

с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 

така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП – отделно за всяка обособена позиция, в 

които са отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на 

първоначално представената от него оферта.  

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

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставените от него еЕЕДОП 

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

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

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

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

„ИНФРА РОУДС“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

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

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

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

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

 

 

2. Участник „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД 

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

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

съдържа следните документи: 
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 Придружително писмо; 

 еЕЕДОП за Обособена позиция № 1, разпечатан на хартиен носител; 

 еЕЕДОП за Обособена позиция № 2, разпечатан на хартиен носител; 

 Застрахователна полица № 0000672231 за застраховка „Професионална отговорност 

на участниците в проектирането и строителството“ – заверено копие; 

 Сертификат Рег. № 20100102005328 за внедрена система за управление на 

качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 – заверено копие 

 Сертификат Рег. № 20104102005327 за внедрена система за управление на околната 

среда по стандарт EN ISO 14001:2015 – заверено копие; 

 Сертификат Рег. № 20116102005329 за внедрена система за управление по стандарт 

OHSAS 18001:2007 – заверено копие; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП-и на „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – за 

Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2 – в XML и PDF  формати. 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

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

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 

 

2.1.1. Участникът е представил ЕЕДОП, който не съответства на приложения към 

документацията образец. 
Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т. 5, буква „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 1 

април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя 

задължително в електронен вид - еЕЕДОП. 

На стр. 31-32 от документацията за участие Възложителят е дал указания за попълване на 

еЕЕДОП, а именно: 

„В тази връзка Възложителят е създал образец на ЕЕДОП, който да бъде попълнен 

от участниците, чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез 

информационната система за еЕЕДОП, при което образецът се попълва онлайн. 

Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-

услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg . 

Възложителят предоставя генерираните файлове (espd-request) във формат PDF – 

подходящ за преглед и формат XML – подходящ за компютърна обработка, заедно с 

документацията за настоящата обществена поръчка на „Профила на купувача“. 

Стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва 

необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с 

електронен подпис от съответните лица.  
Представените от кандидатите espd-response.xml могат да бъдат прегледани от 

възложителя с използване на функцията за преглед в системата. 

Предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид става като, след като бъде цифрово 

подписан, да се приложи на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие 

в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
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Важно! Съгласно указания на ЕК еЕЕДОП работи с последната версия на най-

разпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се 

избегнат евентуални проблеми, се препоръчва използване на последната версия на съответния 

браузър. Уточнено е също, че някои функции, например изтегляне на файл, не работят на 

смартфони и таблетни компютри. 

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, 

предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява 

локално на компютъра на потребителя. 

Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при 

предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. 

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде 

намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 „ 
 

Следва да се има предвид още и това, че разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП изисква 

„При изготвяне на офертата си всеки участник да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия“. Имайки предвид, че горепосочената норма е императивна, всеки 

участник е длъжен при участие в съответната възлагателна процедура по ЗОП да се 

съобрази с това законово изискване, респ. със задължителния характер на влязлата в сила 

документация за участие и определените в нея изисквания на Възложителя.  

Съгласно горното, в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, 

т. 5, буква „а“ от ПЗР на ЗОП, чл. 101, ал. 5 от ЗОП и влязлата в сила документация за участие, 

участникът следва да представи ЕЕДОП задължително в електронен вид – еЕЕДОП, който 

съответства на приложения към документацията образец, създаден от Възложителя за 

настоящата процедура, наличен в Профила на купувача към обособената електронна преписка 

на поръчката на адрес: 

 http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled21 . 

С електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. 

 

2.1.2. Участникът е представил един ЕЕДОП и за двете обособени позиции. Следва да 

се представят 2 (два) отделни ЕЕДОП за всяка от обособените позиции, доколкото критериите 

за подбор са различни (по арг. от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП). 

При попълване на ЕЕДОП в Част II, раздел А, последно поле („Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият 

оператор желае да направи оферта“) участникът следва да посочи съответната обособена 

позиция, за която се подава конкретният ЕЕДОП. 

Във всеки ЕЕДОП участникът следва да посочи цялата относима за съответната 

обособена позиция информация съгласно изискванията на Възложителя, в това число и – 

съгласно допълнително дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на 

несъответствия и допълване на информация. 

 

2.1.3. Относно декларирането използването капацитета на други субекти -

Представеният от лицето Румяна Енчевска ЕЕДОП също не съответства на приложения към 

документацията образец, създаден от Възложителя за настоящата процедура и съгласно 

изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т. 5, буква „а“ от ПЗР на ЗОП. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242
http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled21
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Същевременно следва да се отбележи, че посоченият експерт не следва да се счита за трето 

лице поради следните съображения:  

При извършената проверка на декларираните в ЕЕДОП данни за експертните екипи, 

комисията установи, че всички експерти са служители на участника, освен посочения като трето 

лице специалист Румяна Енчевска, за която е видно, че към момента на подаване на офертата е 

служител на друго дружество, т.е. спрямо участника се явява физическо лице с друг вид правни 

отношения. За цитирания в офертата на участника специалист „Контрол на качеството“, част от 

експертния екип по Обособена позиция № 2, не е нужно да се представя отделен ЕЕДОП. В 

ЕЕДОП на участника „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД информацията за лицето не следва да 

фигурира в частта за третите лица, в това число и за посоченото физическо лице участникът 

„МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД не следва да маркира с отговор „Да“, а следва да посочи 

отговор „Не“ в съответното поле от ЕЕДОП в Част II „Информация за икономическия 

оператор“, раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“.  

Достатъчно е цялата изискуема информация за физическото лице Румяна Енчевска, което е част 

от предлагания от участника технически персонал, да бъде посочена съгласно указаното в 

раздел III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от обявлението, а именно: „При 

подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез 

представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални 

способности, т. 2 и 6) от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това 

число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на 

диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на 

придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, 

период, длъжност, основни функции).“ 

Мотиви: 

Законът прави ясно разграничение между третите лица и лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, т.е. лицата с 

определено образование, квалификация и опит, които ще участват в изпълнението на поръчката, 

не могат да се отъждествяват с третите лица, с чиито капацитет се доказва дадено изискване. 

Лицата с определено образование, квалификация и опит, които ще участват в изпълнението на 

поръчката, по-скоро се приравняват на капацитет, т.е. на човешки ресурс, който е осигурен 

от участника, посредством определена договорка с трети лица. От това следва също, че ако 

тези лица, с необходимите опит и професионална компетентност, не са в определена 

правна обвързаност с трети лица, то тяхното участие може да бъде осигурено директно, 

без участието на каквито и да са трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП. В тези случаи, 

лицата ще се разглеждат като част от човешкия ресурс на участника (а не ресурс на трети 

лица), за който именно той, а не те и/или други трети лица, следва да докаже, че са съобразени 

всички изисквания, поставени от Възложителя. 

Горните изводи се потвърждават и в Решение № 9653 от 13.07.2018 г. по адм. дело № 

6344/2018 г. на ВАС. Съгласно цитирания акт „експертите, които ще изпълняват поръчката, 

не са трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват отделни 

ЕЕДОП“. Според съда, ако “Възложителят третира лицата, които имат сключен трудов 
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договор с участника по различен начин от физическо лице, което се намира в друг вид 

облигационни отношения”, това е “в нарушение на принципите на ЗОП и Директива 

2014/24/ЕС”. Изрично е посочено също, че за да докаже опита си, участникът е достатъчно само 

да представи списък  на персонала по реда на чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а не по реда на чл. 67, ал. 

2 от ЗОП. 

 
2.1.4. По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние -  

Комисията констатира, че срокът на валидност на застрахователната полица 

„Професионална отговорност на участниците в строителството“ е 18.07.2018 г., т.е. към 

момента на проверка на ЕЕДОП посочената застраховка е изтекла, макар че към датата на 

подаване на офертата е била валидна.   

Във връзка с посочената констатация, комисията указва на участника да удостовери 

(чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП (част IV, раздел Б) и обстоятелството, че 

притежава валидна застраховка. Участникът би могъл да посочи минимално изискуемата 

съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за 

безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни изискуемата информация 

в полето/ата за Код/Издаващ орган. 

 

2.1.5. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - 

Участникът е посочил притежаваните от него сертификати чрез съответната серия европейски 

стандарт, но след обозначението на стандарта е добавено „или еквивалентно", от което не става 

ясно, дали участникът притежава посочения стандарт или еквивалентен. При представяне на 

нов ЕЕДОП участникът следва да посочи или само конкретен сертификат без допълнителното 

обозначение „или еквивалентен“, или ако притежава еквивалентен сертификат - да опише него, 

респ. – да опише предприетите еквивалентни мерки за осигуряване на качеството / за опазване 

на околната среда. 

Комисията констатира, че за срок на валидност на двата сертификата е посочена датата 

15.09.2018 г., т.е. към момента на проверката на ЕЕДОП валидността на посочените 

сертификати е изтекла, макар че към датата на подаване на офертата са били валидни.   

Във връзка с посочената констатация, комисията указва на участника да удостовери 

(чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП (част IV, раздел Г) и обстоятелството, че 

притежава валидни сертификати. Участникът би могъл да посочи минимално изискуемата 

съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за 

безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни изискуемата информация 

в полето/ата за Код/Издаващ орган. Указанието важи както за полетата с относима 

информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или 

стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата с относима информация за 

„Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за 

екологично управление“. 
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2.2. В новопредставените еЕЕДОП-и на „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД  по 

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

№ 1 и с изискванията на документацията за участие, като е представил еЕЕДОП-и, подписани с 

електронен подпис, които съответстват на приложения към документацията образец.  

2.2.2. Участникът е представил два отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции. 

В Част II, раздел А, последно поле участникът е посочил съответната обособена позиция, за 

която се подава конкретният еЕЕДОП. Във всеки еЕЕДОП участникът е посочил цялата 

относима за съответната обособена позиция информация съгласно изискванията на 

Възложителя.  

2.2.3. Относно декларирането използването капацитета на други субекти - В Част 

II „Информация за икономическия оператор“, раздел В „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти“, в съответното поле на еЕЕДОП участникът е посочил отговор 

„Не“. 

2.2.4.  По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - 

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

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 

представените два нови еЕЕДОП за всяка обособена позиция е попълнена информация за 

валидна застраховка – данни за застрахователя, номер на полица, уеб адрес и период на 

валидност. Декларираната информация съответства на данните в приложената в опаковката 

застрахователна полица. По този начин участникът покрива минималните изисквания за 

икономическо и финансово състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена 

поръчка. 

2.2.5. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - В Част 

IV, Раздел Г на двата еЕЕДОП за всяка обособена позиция е попълнена изискващата се 

информация, а именно: участникът е посочил, че притежава: Сертификат № 20100102005328 за 

внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN 

ISO 9001:2015 и Сертификат № 20104102005327 за внедрена система за управление на околната 

среда в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 14001:2015, обхватът и на двата 

сертификата е: „Пътно строителство – всички видове пътни, железопътни и 

инфраструктурни съоръжения от републиканската пътна мрежа и инфраструктурата на 

населените места/пътища, магистрали, летища и др.; рехабилитация на пътища и 

асфалтополагане; поддържане на пътища и пътни съоръжения включително при зимни 

условия; обекти, свързани с подобряване на вертикалната планировка на урбанизираните 

територии; строителство, ремонт и поддържане на ВиК и топлофикационни мрежи и 

съоръжения; строителство и ремонт на сгради; СМР по реконструкция, саниране и 

модернизация на спортна инфраструктура“. Посочени са данни за издател и период на 

валидност. Декларираните данни съответстват на представените заверени копия на двата 

сертификата. По този начин участникът доказва съответствие с изискванията на Възложителя 

по настоящия критерий. 

 

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

с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 

така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
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професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП – отделно за всяка обособена позиция, в 

които са отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на 

първоначално представената от него оферта.  

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

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставените от него еЕЕДОП 

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

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

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

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

„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

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

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

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

допусне участника „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

 

3. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

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

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

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за Обособена 

позиция № 1; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за Обособена 

позиция № 2; 

 Заверено копие на застрахователна полица № 212218231000028/04.04.2018 г. 

„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“; 

 Заверено копие на Сертификат № QMS/17932/BG/R за внедрена система за 

управление на качеството в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 

9001:2015; 

 Заверено копие на Сертификат № EMS/17933/BG/R за внедрена система за 

управление на околната среда в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 

14001:2015; 

 Заверено копие на Удостоверение за валидност № 2 към Сертификат № 

QMS/17932/BG/R и Сертификат № EMS/17933/BG/R 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

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

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 

общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-

812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. Водопада“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 52 / 164 

 

3.1.1. Участникът е представил един еЕЕДОП и за двете обособени позиции. Следва да 

се представят 2 (два) отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции, доколкото критериите 

за подбор са различни (по арг. от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП). 

При попълване на еЕЕДОП в Част II, раздел А, последно поле („Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият 

оператор желае да направи оферта“) участникът следва да посочи съответната обособена 

позиция, за която се подава конкретният еЕЕДОП. 

Във всеки еЕЕДОП участникът следва да посочи цялата относима за съответната 

обособена позиция информация съгласно изискванията на Възложителя, в това число и – 

съгласно допълнително дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на 

несъответствия и допълване на информация. 

 

3.1.2. Относно изискването за икономическо и финансово състояние -  Участникът 

не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7) и 

документацията за участие (стр. 16-17)  са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното изискване 

участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, 

съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. 

Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета 

на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи, 

съгласно чл. 137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица 

(или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 

 

3.1.3. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението 
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(стр. 9) и документацията за участие (стр. 19-20) са поставени изрични изисквания за 

минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, 

съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 

предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен 

формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и 

точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и 

„Забележка: Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда 

трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП) , участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за 

Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг 

вид позоваване на документа) обхват на регистрация, период на валидност. Указанието 

важи както за полетата с относима информация за „Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи системи или стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата 

с относима информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи 

или стандарти за екологично управление“. 
 

3.2. В новопредставените еЕЕДОП-и на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД  по отношение 

на горните обстоятелства, се констатира следното: 
3.2.1. Участникът е представил два отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции. 

В Част II, раздел А, последно поле участникът е посочил съответната обособена позиция, за 

която се подава конкретният еЕЕДОП. Във всеки еЕЕДОП участникът е посочил цялата 

относима за съответната обособена позиция информация съгласно изискванията на 

Възложителя.  

 

3.2.2. По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - 

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

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 
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представените два нови еЕЕДОП за всяка обособена позиция е попълнена липсващата 

информация – данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица, лимити на отговорност, 

застрахователно покритие, обхват и период на валидност. Посочените данни съответстват на 

приложеното заверено копие на полицата и по този начин участникът покрива минималните 

изисквания за икономическо и финансово състояние, поставени от Възложителя за настоящата 

обществена поръчка. 

 

3.2.3. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - В Част 

IV, Раздел Г на двата отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции е попълнена 

изискващата се информация, а именно: участникът е посочил, че притежава: Сертификат № 

QMS/17932/BG/R за внедрена система за управление на качеството в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2015 и Сертификат № EMS/17933/BG/R за 

внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на 

международен стандарт ISO 14001:2015, обхватът и на двата сертификата е: „Изпълнение на 

проекти в страната и чужбина. Консултантска и инженерингова дейност. Инженеринг, 

проектиране, строителство и възлагане на строежи на: жилищни и нежилищни сгради; 

благоустройствена инфраструктура; автомагистрали и съоръжения (мостове, тунели и др.) 

към тях; трамвайни, тролейбусни линии и съоръжения към тях; ж.п. линии вкл. сгради и 

съоръжения; летища вкл. сгради и съоръжения към тях; метрополитени и съоръжения към 

тях; пристанища вкл. сгради и съоръжения към тях; съоръжения за брегоукрепване и 

геозащита; преносни и разпределителни проводи (мрежи) в областта на електроснабдяване, 

топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и канализация и съоръжения към тях; 

хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи; 

пречиствателни съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, 

изграждане и закриване на депа; доставка и монтаж на машини, съоръжения и инсталации; 

електрически, електронни и далекосъобщителни мрежи; реставрация на културни ценности. 

Поддръжка, реконструкция, рехабилитация и ремонт на изброените по-горе обекти. 

Специализирани строителни дейности (събаряне, разрушаване, земни работи и др.). 

Довършителни строителни дейности, озеленяване.“ Посочени са данни за издател, уеб адрес, 

период на валидност. Декларираната информация съответства на приложените заверени копия 

на сертификатите, като по този начин участникът доказва съответствие с изискванията на 

Възложителя по настоящия критерий. 
 

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

с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 

така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП – отделно за всяка обособена позиция, в 

които са отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на 

първоначално представената от него оферта.  

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

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставените от него еЕЕДОП 

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

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 
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лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 

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

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

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

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

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

допусне участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД до по-нататъшно участие в процедурата. 
 

 

4. Участник ОБЕДИНЕНИЕ„ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД 

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

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

съдържа следните документи: 

 Опис на документите - оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 

СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД, „БГНОВА“ АД и „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД за Обособена 

позиция № 1; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 

СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД, „БГНОВА“ АД и „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД за Обособена 

позиция № 2; 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

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

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 

 

4.1.1. Участникът е представил един еЕЕДОП и за двете обособени позиции. Следва да 

се представят 2 (два) отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции, доколкото критериите 

за подбор са различни (по арг. от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП). 

При попълване на еЕЕДОП в Част II, раздел А, последно поле („Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият 

оператор желае да направи оферта“) участникът следва да посочи съответната обособена 

позиция, за която се подава конкретният еЕЕДОП. 

В конкретния случай участникът следва да представи общо 6 (шест) броя еЕЕДОП, както 

следва:  

- еЕЕДОП от  участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД за обособена 

позиция 1,  

- еЕЕДОП от участника в Обединението „БГНОВА“ АД за обособена позиция 1,  

- еЕЕДОП от участника в Обединението „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД за обособена 

позиция 1, като във всеки от тях попълни цялата относима за съответната обособена позиция 

информация съгласно изискванията на възложителя, в това число и – съгласно допълнително 
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дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на несъответствия и допълване на 

информация; 

- еЕЕДОП от  участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД за обособена 

позиция 2,  

- еЕЕДОП от участника в Обединението „БГНОВА“ АД за обособена позиция 2,  

- еЕЕДОП от участника в Обединението „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД за обособена 

позиция 2, като във всеки от тях попълни цялата относима за съответната обособена позиция 

информация съгласно изискванията на възложителя, в това число и – съгласно допълнително 

дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на несъответствия и допълване на 

информация. 

 

4.1.2. Относно изискването за икономическо и финансово състояние -  Участникът 

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, като член на Обединението, който също ще е ангажиран с 

изпълнение на СМР, не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 7) и документацията за участие (стр. 16-17) са поставени изрични изисквания 

за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното 

изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, 

раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 

5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, 

предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 3, буква 

„а“  от ЗУТ).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. 

Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или друг 

вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на застраховката. 

В част IV, раздел Б на еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД 

липсват данни за валидна застраховка “Професионална отговорност“ съгласно чл.171 от ЗУТ 

или еквивалент, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от 

нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи 

съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ).  
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Доколкото от ЕЕДОП на участника (какъвто в случая е именно ОБЕДИНЕНИЕ 

„ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД) следва да е видно, че същият отговаря на всички поставени 

от възложителя критерии за подбор, участникът - обединение е задължен да декларира в 

представения за обединението ЕЕДОП съответствието си с посоченото изискване, вкл. да 

посочи цялата изискуема от възложителя информация за това, като попълни данни 

(застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово 

състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, 

ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. В противен случай следва да 

се приеме, че участникът не е доказал съответствието си с този критерий съгласно изискванията 

на възложителя.  

Тъй като и двамата партньори ще са ангажирани с изпълнението на дейностите по 

строителство и изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“ се покрива и от двамата членове на Обединението, то в еЕЕДОП на 

Обединението също следва да бъдат посочени изискваните от възложителя данни за 

застрахователните полици и на двамата участници в обединението. С цел извършване на 

преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя 

критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази 

информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово 

състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и 

документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп в 

посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в полето/ата за Код/Издаващ орган данни за 

застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или друг вид позоваване на документа), обхват (а 

именно – да става ясно, дали застраховката е за професионална отговорност на строителя) и 

данни за валидност на застраховката. Доколкото в полето за „Застрахователна сума“ технически 

може да бъде посочена само една стойност, комисията указва на участника, че може да посочи 

изрично застрахователните суми по сключените застраховки на всеки от партньорите в 

обединението, чрез които доказва съответствието си с този критерий за подбор, като попълни и 

информацията за застрахователна сума като допълнение в полетата „Код/Издаващ орган“. 

 

4.1.3. По отношение на изискването за технически и професионални способности 

- И за двата експертни екипа (за всяка от обособените позиции) от ръководния състав липсва 

посочване на основните функции при изпълнение на съответните длъжности, съгласно 

изискванията посочени в обявлението за обществената поръчка и на стр. 19 от документацията 

за участие. В еЕЕДОП-ите както на Обединението, така и на двамата партньори следва да 

бъде попълнена и изискваната информация за основните функции на експертите, за да 

може комисията да направи преценка относно съответствието с това изискване на Възложителя. 

 

4.1.4. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - 
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Комисията констатира, че за срок на валидност на двата сертификата, декларирани в еЕЕДОП 

на „БГНОВА“ АД, е посочена датата 15.09.2018 г., т.е. към момента на проверката на еЕЕДОП 

валидността на посочените сертификати е изтекла, макар че към датата на подаване на офертата 

са били валидни.   

Във връзка с посочената констатация, комисията указва на участника да удостовери (чрез 

попълване на съответния раздел в еЕЕДОП (част IV, раздел Г) и обстоятелството, че притежава 

валидни сертификати. Указанието важи както за полетата с относима информация за 

„Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за осигуряване на 

качеството“, така и за полетата с относима информация за „Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление“. 

В еЕЕДОП-ите на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 

СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД не са посочени всички необходими данни, изисквани от Възложителя. 

В обявлението (стр. 9) и документацията за участие (стр. 19-20) има изрично изискване за 

минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, 

съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 

предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат 

– посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно 

позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и „Забележка: 

Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда трябва да са валидни 

и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 

стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален 

орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване 

на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки.“  

Тъй като дейности по строителство ще бъдат изпълнявани и от двамата партньори в 

Обединението, изискването следва да бъде доказано и от двамата членове (чрез посочването на 

цялата изискуема информация в тази връзка в техните еЕЕДОП), от една страна, а от друга – 

съответствието с това изискване следва да бъде удостоверено и от самия участник – 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД (чрез посочването на цялата изискуема 

информация в тази връзка в представения от обединението еЕЕДОП).  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), в еЕЕДОП за „ПЪТИЩА И 

МОСТОВЕ“ ЕООД и на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД би могло да се 

посочи тази информация, като се маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след 

това бъдат попълнени в полетата за Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и 
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номер на сертификатите (или друг вид позоваване на документа), обхват на регистрация, период 

на валидност. Указанието важи както за полетата с относима информация за „Сертификати от 

независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за осигуряване на качеството“, така 

и за полетата с относима информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи 

системи или стандарти за екологично управление“. 

 

4.2. В новопредставените еЕЕДОП-и на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 

СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД и неговите членове по отношение на горните обстоятелства, се 

констатира следното: 
4.2.1. Участникът е представил отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции, 

както следва: за обособена позиция № 1: еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 

СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД; еЕЕДОП на „БГНОВА“ АД; еЕЕДОП на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ 

ЕООД; за обособена позиция № 2: еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ 

ДЗЗД; еЕЕДОП на „БГНОВА“ АД; еЕЕДОП на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД. В Част II, 

раздел А, последно поле участникът е посочил съответната обособена позиция, за която се 

подават съответните еЕЕДОП. Във всеки еЕЕДОП участникът е посочил цялата относима за 

съответната обособена позиция информация съгласно изискванията на Възложителя.  

 

4.2.2. По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние – В 

част IV, раздел Б на еЕЕДОП на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, са посочени данни за 

валидна застраховка “Професионална отговорност” за строител със застрахователна сума 

600 000 лв., а в еЕЕДОП на „БГНОВА“ АД – 400 000 лв., т.е. и двете са с покритие над 

минимално изискващото се за трета категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В еЕЕДОП 

на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД са декларирани данни за 

застрахователните полици на двамата участници в Обединението - „БГНОВА“ АД и „ПЪТИЩА 

И МОСТОВЕ“ ЕООД, доколкото и двамата партньори ще са ангажирани с изпълнението на 

дейностите по строителство. Попълнена е изискуемата информация - данни за застрахователя, 

уеб адрес, номер на полица, лимити на отговорност, застрахователно покритие, обхват и период 

на валидност. По този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 

4.2.3. По отношение на изискването за технически и професионални способности 

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

еЕЕДОП-ите на Обединението и на двамата партньори е попълнена изискваната информация за 

основните функции при изпълнение на съответните длъжности на всеки от експертите в двата 

екипа. По този начин е налице цялата изискуема от Възложителя информация по този критерий. 

 

4.2.4. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - В Част 

IV, Раздел Г на еЕЕДОП на „БГНОВА“ АД и в еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 

СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД са посочени данни за притежаваните от участника сертификати за 
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управление на качеството и за управление на околната среда – издател, номер на 

сертификатите, дата на валидност; обхват и на двата сертификата: „Проектиране на пътища, 

подземна и надземна инженерна инфраструктура. Проектиране на промишлени, 

административни, обществени и жилищни сгради. Инфраструктурно и високо строителство, 

осъществявани във връзка с ново строителство, рехабилитация, основни, текущи ремонти и 

поддържане на граждански и промишлени сгради, автомагистрали, самолетни писти, 

републикански, общински пътища и улици и съоръженията към тях. Железопътно, тунелно, 

хидротехническо, хидромелиоративно строителство, както и всички свързани под дейности 

(пътни, асфалтови, отводнителни, канализационни, водопроводни, електро и комуникационни, 

електромонтажни, инженерни, укрепителни, ландшафтни дейности, брегоукрепване и 

геозащита и дейности, свързани с пътна безопасност)“. 

В Част IV, Раздел Г на еЕЕДОП на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и в еЕЕДОП на 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД са посочени данни за притежаваните от 

участника сертификати за управление на качеството и за управление на околната среда – 

издател, номер на сертификатите, дата на валидност; обхват и на двата сертификата: 

„Строителство, реконструкция, ремонт, поддържане и проектиране на пътища и пътни 

съоръжения, улици и инфраструктурата около тях; вътрешни и външни ВиК проводи (мрежи) 

и хидротехнически съоръжения. Ландшафтно оформяне и озеленяване, производство на 

инертни материали; производство на бетонови смеси и изделия от тях, производство на 

асфалтобетон, производство на битумни продукти. Управление на дейностите по изпълнение 

принадлежности по пътя, вертикална сигнализация, предпазни системи (еластична ограда и 

бетонови елементи), полагане на хоризонтална пътна маркировка.“ 

По този начин участникът доказва съответствие с изискванията на Възложителя по 

настоящия критерий. 
 

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

с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 

така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП – отделно за всяка обособена позиция, в 

които са отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на 

първоначално представената от него оферта.  

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

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставените от него еЕЕДОП 

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

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

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

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

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД оферта няма липси, непълноти или 

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

нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

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

допусне участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

 

5. Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

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

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

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Електронен носител, съдържащ два отделни еЕЕДОП на „АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС“ АД - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2; 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

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

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 И № 2 

5.1.1. Относно изискването за икономическо и финансово състояние -  Участникът 

не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7) и 

документацията за участие (стр. 16-17)  са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното изискване 

участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, 

съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. 

Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета 

на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи, 

съгласно чл. 137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица 

(или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 
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5.1.2. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението 

(стр. 9) и документацията за участие (стр. 19-20) са поставени изрични изисквания за 

минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, 

съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 

предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен 

формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и 

точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и 

„Забележка: Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда 

трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП) , участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за 

Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг 

вид позоваване на документа) обхват на регистрация, период на валидност. Указанието 

важи както за полетата с относима информация за „Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи системи или стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата 

с относима информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи 

или стандарти за екологично управление“. 
 

5.2. В новопредставените еЕЕДОП-и на „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД  по 

отношение на горните обстоятелства, се констатира следното: 
5.2.1. По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - 

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

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 

представените два нови еЕЕДОП за всяка обособена позиция е попълнена липсващата 

информация – данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица, лимити на отговорност, 
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застрахователно покритие, обхват и период на валидност. По този начин участникът покрива 

минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, поставени от Възложителя 

за настоящата обществена поръчка. 

 

5.2.2. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - В Част 

IV, Раздел Г на еЕЕДОП е попълнена изискващата се информация, а именно: участникът е 

посочил, че притежава: Сертификат № BG.121259Q/U за внедрена система за управление на 

качеството по стандарт ISO 9001:2015 и Сертификат № BG.121259E/U за внедрена система за 

опазване на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, с обхват на двата сертификата: 

„Изграждане на пътища и пътни съоръжения, консултации и инженеринг. Производство, 

изпитване и търговия със строителни материали и продукти. Ремонт, рехабилитация и 

поддържане на пътища.“. Посочени са данни за издател и период на валидност. По този начин 

участникът доказва съответствие с изискванията на Възложителя по настоящия критерий. 
 

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

с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 

така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП – отделно за всяка обособена позиция, в 

които са отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на 

първоначално представената от него оферта.  

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

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставените от него еЕЕДОП 

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

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

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

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

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД оферта няма липси, непълноти или несъответствие 

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

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

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

допусне участника „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

 

6. Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД 

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

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

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Застрахователна полица №13170000602524 „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството“ – заверено копие; 

 Заверено копие на Сертификат № К-056-2 за внедрена система за управление на 

качеството в съответствие с изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 9001:2015; 
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 Заверено копие на Сертификат № О-057-2 за внедрена система за управление на 

околната среда в съответствие с изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 

14001:2015; 

 Електронен носител, съдържащ два отделни еЕЕДОП на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ 

ООД - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2; 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

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

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а 

именно:  

 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 И № 2 

6.1.1. Участникът е представил един еЕЕДОП и за двете обособени позиции. Следва да 

се представят 2 (два) отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции, доколкото критериите 

за подбор са различни (по арг. от чл. 47, ал. 10 от ППЗОП). 

При попълване на еЕЕДОП в Част II, раздел А, последно поле („Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият 

оператор желае да направи оферта“) участникът следва да посочи съответната обособена 

позиция, за която се подава конкретният еЕЕДОП. 

Във всеки еЕЕДОП участникът следва да посочи цялата относима за съответната 

обособена позиция информация съгласно изискванията на Възложителя, в това число и – 

съгласно допълнително дадените с настоящия протокол указания за отстраняване на 

несъответствия и допълване на информация. 

 

6.1.2. Относно изискването за икономическо и финансово състояние -  Участникът 

не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7) и 

документацията за участие (стр. 16-17)  са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното изискване 

участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, 

съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. 

Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета 

на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи, 

съгласно чл. 137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 
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изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица 

(или друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали 

застраховката е за професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на 

застраховката. 

 

6.1.3. По отношение на изискването за технически и професионални способности - 

Участникът е декларирал само един екип за изпълнение на поръчката, без да е посочил за коя 

обособена позиция се отнася, при положение, че подава оферта и за двете обособени позиции. В 

обявлението (стр. 10) и документацията за участие (стр. 18) е поставено изрично изискване, 

отбелязано като забележка: „Ако участник подава оферта за повече от една обособена 

позиция, то той следва да осигури различен експертен състав за всяка от позициите. Не се 

допуска участие на едни и същи експерти от гореизброените в различни обособени позиции, в 

офертата на един участник.“   

За да бъде изпълнено изискването на Възложителя, участникът следва да предложи 

различен експертен екип за всяка една от обособените позиции, за които участва. 

 

6.1.4. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението 

(стр. 9) и документацията за участие (стр. 19-20) са поставени изрични изисквания за 

минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, 

съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 

предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен 

формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и 

точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и 

„Забележка: Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда 

трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП) , участникът би могъл да 
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посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за 

Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг 

вид позоваване на документа) обхват на регистрация, период на валидност. Указанието 

важи както за полетата с относима информация за „Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи системи или стандарти за осигуряване на качеството“, така и за полетата 

с относима информация за „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи 

или стандарти за екологично управление“. 
 

6.2. В новопредставените еЕЕДОП-и на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД  по 

отношение на горните обстоятелства, се констатира следното: 
6.2.1. Участникът е представил два отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции. 

В Част II, раздел А, последно поле участникът е посочил съответната обособена позиция, за 

която се подава конкретният еЕЕДОП. Във всеки еЕЕДОП участникът е посочил цялата 

относима за съответната обособена позиция информация съгласно изискванията на 

Възложителя.  

 

6.2.2. По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - 

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

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като в 

представените два нови еЕЕДОП за всяка обособена позиция е попълнена липсващата 

информация – данни за застрахователя, номер на полица, лимити на отговорност, 

застрахователно покритие, обхват и период на валидност. Посочените данни съответстват на 

приложеното заверено копие на полицата и по този начин участникът покрива минималните 

изисквания за икономическо и финансово състояние, поставени от Възложителя за настоящата 

обществена поръчка. 

 

6.2.3. По отношение на изискването за техническите и професионални 

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

е предложил два различни експертни екипа за всяка една от обособените позиции; експертите 

притежават необходимата квалификация, респ. преминато обучение и професионален опит, 

като е посочена нужната информация в съответствие с изискванията на Възложителя;. 
 

6.2.4. По отношение на изискването на наличие на валидни сертификати за 

внедрени системи за управление на качеството и за управление на околната среда - В Част 

IV, Раздел Г на двата отделни еЕЕДОП за всяка от обособените позиции е попълнена 

изискващата се информация, а именно: участникът е посочил, че притежава: Сертификат № К-

056-2 за внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на 

стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и Сертификат № О-057-2 за внедрена система за управление на 

околната среда в съответствие с изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 

14001:2015, обхватът и на двата сертификата е: „Инженеринг, проектиране, реконструкция, 

строително – монтажни, ремонтни и довършителни работи, изграждане на ВиК, 

хидротехнически съоръжения, ОВ и електроинсталации до 1000 V; монтаж на топло- и 

хидроизолационни материали. Строително – ремонтни дейности на обекти от техническата, 
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благоустройствената и енергийната инфраструктура, включително строителство, 

поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата им инфраструктура; рекултивация, 

консервация и реставрация на недвижими културни ценности от местно, национално и 

световно значение. Разрушаване и разчистване на сгради. Изграждане, ремонт и подмяна на 

спортни съоръжения. Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма. Проектиране, 

разработване, производство и търговия с многофункционални сглобяеми метални 

конструкции, контейнери и фургони.“ Посочени са данни за издател, уеб адрес, период на 

валидност. Декларираната информация съответства на приложените заверени копия на 

сертификатите, като по този начин участникът доказва съответствие с изискванията на 

Възложителя по настоящия критерий. 
 

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

с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 

така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП – отделно за всяка обособена позиция, в 

които са отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на 

първоначално представената от него оферта.  

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

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставените от него еЕЕДОП 

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

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

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

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

„ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

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

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

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

допусне участника „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата. 
 

 

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

изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи, 

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

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

реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

 

1. Участник „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД 

2. Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

3. Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ЕООД 

4. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

5. Участник ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД 

6. Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 
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След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

14.30 часа на 12.10.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 30.10.2018 

г. от 10:30 часа. 

 

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

 

На 30.10.2018 г. от 10:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

В деловодството на Община Вършец е заведено писмо с вх. № 70 00-530 от 16.10.2018 г. 

от „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, адресирано до Председателя на комисията, с което участникът 

уведомява за промяна в следните обстоятелства: 

 Заличено е лицето Мирослав Калчев Манолов като Председател на Управителния 

съвет и Изпълнителен директор на дружеството; 

 За Председател на Управителния съвет на дружеството е избрана Десислава 

Иванова Любенова; 

 Дружеството се представлява пред трети лица самостоятелно от Изпълнителния 

директор Боян Стоянов Делчев 

Приложени са два еЕЕДОП-а за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, в 

които са отразени новонастъпилите обстоятелства. 

След извършен преглед на двата еЕЕДОП-а, комисията взе единодушно решение да 

приеме за сведение постъпилите допълнителни документи и да ги приложи към досието на 

обществената поръчка. 

 

След направена проверка относно изтичащите срокове на валидност на офертите на някои 

от участниците, комисията установи следното: 

Поради обжалването на Решение № 129/16.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец за 

откриването на обществената поръчка и искането за налагане на временна мярка „спиране на 

процедурата“, считано от 23.04.2018 г. всички действия по хода на процедурата са спрени до 

влизане в сила на Разпореждане за отказ от производство №: РоткЗОП-151/30.04.2018 г. от КЗК. 

В обявлението за обществената поръчка с ID 835781 е определен срок за подаване на оферти до 

17:00 часа на 23.04.2018 г., в който срок, преди депозиране на жалбата, са постъпили 3 (три) 

броя оферти. С Решение № 435/05.07.2018 г. на Кмета на Община Вършец за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация е извършена промяна в първоначалната 

информация, като срокът за подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 10.07.2018 г. 
В тази връзка, комисията предлага на Възложителя да отправи покана до участниците, 

подали оферти преди Решение № 435/05.07.2018 г. на Кмета на Община Вършец, а именно: 

 Участник „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД 

да удължат първоначално представения срок на валидност на подадените от тях 

оферти за период от 6 (шест) месеца, считано от 10.07.2018 г., посочен като краен срок за 

подаване на оферти в настоящата поръчка съгласно Решение № 435/05.07.2018 г. на Кмета на 

Община Вършец за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, за да 

се уеднакви срокът на валидност на офертите на всички участници.  
С писмо изх. № 70 00 – 540 от 18.10.2018 г., адресирано до всички участници, е отправена 

покана до горепосочените трима участници, в срок от 3 (три) календарни дни от получаването 
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му, да удължат срока на валидност на офертите си за период от 6 (шест) месеца, считано от 

10.07.2018 г. Поканата е изпратена до всички участници в процедурата по електронен път по 

реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) на 

посочените в офертите на участниците електронни пощи, като писмото е подписано с 

електронен подпис. Съгласно разпечатката от официалния имейл на Община Вършец – 

admin_varshetz@mail.bg, писмото е изпратено на участниците, както следва: 

 Участник „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД - на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - ppd_dupnitza@abv.bg , на дата 18.10.2018 г. в  15:34 часа. 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД - на електронната поща, посочена 

в офертата на участника - amhemus@amhemus.eu , на дата 18.10.2018 г. в  15:36 часа. 

 Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД - на електронната поща, посочена в 

офертата на участника - office@kipi.bg , на дата 18.10.2018 г. в  15:37 часа. 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД - на електронната поща, посочена в офертата 

на участника - tracegroup@tracebg.com , на дата 18.10.2018 г. в  15:38 часа. 
 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД - на електронната 

поща, посочена в офертата на участника - office@bgnovaad.com, на дата 18.10.2018 г. в  15:39 

часа. 

 Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД - на електронната поща, посочена в офертата 

на участника - office@infraholding.bg , на дата 18.10.2018 г. в  15:39 часа. 

 

В посочения срок в деловодството на Община Вършец са постъпили документи от 

участниците, както следва: 

 Участник „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД – опаковка с вх. № 70 00-542 от 

19.10.2018 г., съдържаща декларация за удължаване на срока на валидност на офертата с 

посочения от Възложителя срок. 

 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД – опаковка с вх. № 70 00-541 от 

19.10.2018 г. на електронната поща, съдържаща придружително писмо и декларация за 

удължаване срока на валидност на офертата с посочения от Възложителя срок.  

 

 Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД – изпратено по e-mail, заведено в 

деловодството с вх. № 70 00-549 от 22.10.2018 г., съдържащо придружително писмо и 

декларации от двамата управители за удължаване срока на валидност на офертата с указания от 

Възложителя срок, подписани с електронен подпис. Същите документи и на хартиен носител са 

пристигнали в деловодството на Община Вършец на 23.10.2018 г. 

 

Във връзка с горните констатации, комисията взе единодушно решение да приеме 

постъпилите допълнителни документи и декларациите за удължаване срока на валидност на 

офертите на цитираните участници и да ги приложи към досието на обществената поръчка. 

 

 

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

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите до този етап 

участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката, описани в Раздел IV. Съдържание на офертата от документацията за участие; 

изискванията на Техническата спецификация и действащите нормативни документи и 
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стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, предмет на 

поръчката. На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията проверява дали същото е 

подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за 

участие в процедурата и техническата спецификация. При проверката, комисията 

констатира следното: 

 

 

1. Участник „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 132 (сто тридесет и 

два) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната 

площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата 

инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и 

подписването 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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи – 2 години 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. Описание на видовете СМР  и тяхната последователност на изпълнение – участникът е 

описал следните видовете СМР и технологията им на изпълнение. Описанието е направено в 

следната последователност: 

4.1.1. Изпълнение на временни работи 

- Временни съоръжения 

- Сигнализация за временна организация на движение 

- Предпазване на пътищата от замърсяване 

4.1.2. Постоянни видове работи 

 Общи положения 

- Земни работи 

- Основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващи вещества 

- Асфалтови пластове 

- Първи битумен разлив за връзка 

- Втори битумен разлив 

- Пътни знаци 

- Пътна маркировка 
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 Пътни работи 

- Изграждане на основен пласт, необработен със свързващи вещества 

- Изпълнение на бетонови бордюри 

- Тротоари от бетонови плочи 

- Втори битумен разлив 

- Асфалтови смеси 

- Пътни знаци 

- Маркировка 

  За всяко от гореизброените видове работи са описани материалите, както и 

механизацията необходимата за изпълнението им. Направено е още описание на начина на 

съхранение на материалите, както и контрола по време на изпълнението им. 

4.2. Организация и подход на изпълнение – участника е разгледал следните точки: 

4.2.1. Социални условия – приложена е схема на приобектов парк за нощувка на 

механизацията и е описана мобилизацията и разпределението на елементите в строителната 

площадка.  

4.2.2. Охрана на обекта – направено е описание на начина на охрана на обекта, като е 

обърнато внимание на видовете охрана (охрана на постоянни обекти и охрана на временни 

обекти), както и на пропускателния режим на обекта. 

4.2.3. Производство и доставка на материали – описани са производствените бази, с които 

разполага участника. В табличен вид  са описани следните материали: асфалтови смеси, 

минерални материали, знаци, маркировка, тротоарни плочи и бордюри, като за всеки от тях е 

посочен доставчик/производител и място на производство. 

4.2.4. Състав на екипите на изпълнение – участника е изброил в табличен вид следните 

видове работи – Подготвителни работи, Геодезически работи, Временна организация на 

движението, Разваляне на тротоарна настилка, Разваляне на бордюри, Разваляне и извозване на 

пътни ивици, Машинен изкоп за подготовка на основата за настилка, Скална маса за основа под 

асфалтова настилка, Доставка и полагане на видими бетонови бордюри, Доставка и направа на 

тротоарна настилка, Плътен асфалтобетон износващ пласт 6 см. в уплътнено състояние, за всяко 

от гореизброените СМР са посочени механизация по вид и брой, както и броя на работниците 

4.2.5. Предложение за разпределение на задачите и отговорностите между експертите във 

връзка с изпълнение на СМР – участника е изброил следните ключови експерти – Технически 

ръководител, инженер по част: Геодезия, Експерт по качеството и Координатор по безопасност 

и здраве, като за всеки един от тях са описани дейностите и отговорностите им. Посочено е  

още, че участника ще разполага и с  експертен и технически персонал подпомагащ ключовите 

експерти, както и изпълнителски персонал. 

4.3. Линеен календарен график – представен е график във формат диаграма на Гант, 

придружен от диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. В графика са описани 

видове СМР, ед.мярка, количество, брой машиносмени и човекочасове. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

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

с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на 

техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и 

предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, 

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

мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 

общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-

812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. Водопада“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 72 / 164 

 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и изисквания на Възложителя, тъй като предложеният от участника 

гаранционен срок за изпълнение на всички видове строително-монтажни работи съгласно 

Приложение № 3 от документацията за участие е 2 (две) години. С оглед обстоятелството, че 

участникът е следвало да оферира и гаранционен срок за проектираната подпорна стена, 

описана в техническата спецификация и част „Конструктивна“ към изготвения работен проект, 

както и с оглед обстоятелството, че разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. 

минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, предвижда минимален гаранционен срок за този вид работи („за всички 

видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за 

земната основа под тях“) от 10 години, следва че в тази част техническото предложение на 

участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и в частност – на т. 4 

от образец Приложение № 3 - Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от 

документацията за участие в настоящата процедура. 

С Решение № 129/16.03.2018 г.  на Кмета на Община Вършец е открита процедура по реда 

на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложителят е утвърдил документацията за участие, а част от нея 

е Приложение № 3 – Техническо предложение, съгласно т. 4 на което участниците следва да 

предложат гаранционен срок за всички видове строително – монтажни работи, като в забележка 

е посочено, че „предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни 

работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 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 чл. 160, ал. 4 

и ал. 5 от ЗУТ.“ В предметът на поръчката за Обособена позиция №1 „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-

812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ са включени и СМР за изграждането 

на подпорна стена, като съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. минималните 

гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти са: за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях - 10 години;  

В Наредба № 2 от 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 е отразено, че за осигуряване нормалното функциониране и ползване на 

завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и 

въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи. Съгласно чл. 20, ал. 2 гаранционните срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с 

договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект и те не могат да 

бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредбата. 

 Предложението на участника относно комуникацията и координацията между 

експертите на участника, от една страна, и между заинтересованите страни – от друга, липсва 

изцяло. Изискването на документацията за този елемент (МЕ.3.) е следното:  „Предложение по 

отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между 

експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението 
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на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването й.“ В изложението 

на участника не е представено, нито дори изброено или рамкирано предложение по 

отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между 

експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 

изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването й, 

поради което следва да се приеме, че в тази част техническото предложение на участника 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, предвидени в Раздел IV, 

т. 5, б. МЕ.3 от документацията за участие. 
 

 В предложението на участника не се съдържа описание, нито дори изброяване на 

задължителните базови мерки към минималното съдържание на елемент (МЕ.4). Базовите 

мерки, идентифицирани като минимално необходими, са: „• Организиране на работния процес, 

така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните 

отсечки; • Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи“, като всяка мярка е 

необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: „А). Предложение относно 

обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.  

В тази връзка може да се счита, че липсва разработено предложение за реализация на 

минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, базови мерки, т.е. 

предложението на участника в тази му част (МЕ.4.) не отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя за допустимост на техническото предложение, предвидени в 

Раздел IV, т. 5, б. МЕ.4 от документацията за участие. 

 В предложението на участника не се съдържа описание, нито дори изброяване на 

задължителните базови мерки към минималното съдържание на елемент (МЕ.5). Базовите 

мерки, идентифицирани като минимално необходими са: „ • Недопускане на замърсяване на 

работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 

механизацията; • Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;, 

като всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: „А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.  

В тази връзка може да се счита, че липсва разработено предложение за реализация на 

минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, базови мерки, т.е. 

предложението на участника в тази му част (МЕ.5.) не отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя за допустимост на техническото предложение, предвидени в 

Раздел IV, т. 5, б. МЕ.5 от документацията за участие. 

 

 По отношение на елемент (МЕ.6.), участника е представил линеен график, в който е 

отразено единствено времето за изпълнение на отделните участъци и  етапите, включени в тях, 

без да е посочено изпълнението на всички дейности по поръчката и без да съдържа информация 
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за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и 

краен ден за всяка дейност. Пример: В приложения линеен график от участника за Участък 1 от 

км 0+000 до км 1+001 са изброени следните два етапа, предвидени за изпълнение: 

Подготвителни и земни работи и Тротоари. За етап Подготвителни и земни работи в табличната 

част на линейния график са посочени следните  колони -  видове СМР, както следва: 

Подготвителни работи, Земни работи, Пътни работи, Асфалтови работи, Отводняване и 

принадлежности на пътя, Сигнализация с пътни значи и маркировка, Телекомуникации, 

единица мярка, машиносмени и брой човекочасове, а в графичната част е отразена съответно 

тяхната продължителност по дни. Съгласно техническата спецификация и количествената 

сметка за изпълнението на гореописаните видове СМР, посочени от участника в етап 

Подготвителни и земни работи, са предвидени за изпълнение следните видове СМР: 

   

№ Наименование на СМР Мярка Количество 

Участък 1 от км 0+000 до км 1+001. 

ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ  

1 
Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, 

транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 72,00 

2 
Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на 

депо включително всички разходи, съгласно проекта. 
м 1 225,00 

3 Технологично фрезоване м2 6 433,80 

ПЪТНИ РАБОТИ 
 

  

4 Доставка и полагане на  несортиран трошен камък за основа м3 965,20 

5 
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25., включително 

всички свързани с това разходи. 
м1 2 202,00 

6 Бетон C8/10 за бордюри м3 77,09 

АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
 

  

7 
Запълване на единични пукнатини с широчина по - малка от 3 мм с бит. 

Емулсия 
м 287,00 

8 
Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22  / биндер / за ремонт на 

пътна настилка с различна дебелина и широчина. 
т 1 603,72 

9 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено 

състояние 4 см. 
м2 8 017,00 

10 Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 160,00 

11 Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 8 122,00 

12 Направа на изкуствени напречни неравности от асфалтобетон според детайл. м2 52,50 

ОТВОДНЯВАНЕ И ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ 
 

  

13 
Ревизиране почистване и повдигане до проектно ниво на съществуващи 

ревизионни шахти 
бр 13,00 

14 
Ревизиране почистване и повдигане и до проектно ниво на съществуващи 

дъждоприемни шахти 
бр. 7,00 

15 Подмяна на компреметирани дъждоприемни шахти бр. 1,00 
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16 Доставка на чугунени решетки за дъждоприемни шахти бр. 7,00 

17 Доставка и монтаж на нови дъждоприемни шахти бр. 4,00 

18 Повдигане до проектно ниво на съществуващи ревизионни кабелни шахти бр. 3,00 

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА  
 

  

19 Хоризонтална маркировка  м2 80,41 

20 Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типор. м2 15,05 

21 Стойки с дължина  до 3.5 м за стандартни пътни знаци бр 48,00 

22 Временна организация на движението бр 1,00 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
 

  

23 Трасиране на кабелна линия м 1 105,00 

24 Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон бр. 5,00 

25 Направа на реперни стълбчета бр. 5,00 

26 Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м бр. 5,00 

27 Направа на изкоп 1.0/0.4м м 1 105,00 

28 Доставка и полагане на HDPE Ø40 м 2 210,00 

29 Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108 м 50,00 

30 Доставка и полагане на сигнална лента м 1 105,00 

 Така представеният линеен график не дават реална възможност на Възложителя да 

добие ясна и точна представа за изпълнението на всички дейности по поръчката, за тяхната 

продължителност, последователност и взаимообвързаност помежду им в рамките на 

предложения срок, както и за предвидения брой работници, механизация, времетраене, начален 

и краен ден за всяка дейност. В случая линейния график, предложен от участника, не 

отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието му, предвидени 

в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.6 от документацията за участие. 

 

 В предложението на участника, относно описанието на видовете СМР се съдържа 

описание на дейност, която не съответства на техническата спецификация на настоящата 

обществена поръчка. В разработката (стр. 107 от номерацията на участника) се съдържа в 

табличен вид описание на видовете СМР и съответно механизация по брой и вид и брой 

работници, необходими за изпълнението им. Участникът е описал следния вид СМР, предвиден 

за изпълнение: „Плътен асфалтобетон износващ пласт 6 см в уплътнено състояние“. В 

предмета на настоящата поръчка, съгласно приложената техническа спецификация и 

одобрения инвестиционен проект, се предвижда доставка и полагане на асфалтова смес за 

износващ пласт - плътен асфалтобетон - 4см. На това основание може да се направи извод, 

че участникът не се е запознал с техническата спецификация в цялост, респ. офертата на 

участника не кореспондира изцяло с дейностите от предмета на настоящата поръчка. 

 

 В представената от участника диаграма на механизацията за всеки ден от изпълнението 

на обекта е посочен броят машини, а съгласно представения линеен график са отразени броя 

машиносмени, необходими за изпълнение на отделните етапите, без да са отразени всички 

дейности от предмета на поръчката. От друга страна, в предложението за изпълнение на 

стр.107, в табличен вид участникът е описал само следните видове работи с посочена 

механизация по вид и брой, както следва: Геодезически работи, Временна организация на 
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движението, Разваляне на тротоарна настилка, Разваляне на бордюри, Разваляне и извозване на 

пътни ивици, Машинен изкоп за подготовка на основата за настилка, Скална маса за основа под 

асфалтова настилка, Доставка и полагане на видими бетонови бордюри, Доставка и направа на 

тротоарна настилка, Плътен асфалтобетон износващ пласт 6 см. в уплътнено състояние.  

 Така представената диаграма на механизацията и  линеен график, ведно с 

изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не дава реална 

възможност на Възложителя да добие ясна и точна представа за намеренията на 

участника, свързани с разпределението на използваните от участника технически ресурси, 

като брой и вид, обвързани с предложението за изпълнението на всички дейности по 

участъци и етапи предвидени за изпълнение, съгласно приложената техническа 

спецификация и одобрения инвестиционен проект. Същото е основание да се приеме, че в 

тази част техническото предложение на участника не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.6 от документацията за участие.  

 

Всички горепосочени 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. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“. 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. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 129/16.03.2018 

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

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

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

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

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

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

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

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

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

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

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

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

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

обществените поръчки. 

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

„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци 

/III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ няма да бъде отворено, 

разгледано и оценено.  

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“  

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 91 (деветдесет и 

един) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната 

площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата 

инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и 

подписването 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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи – 2 години 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. Описание на видовете СМР  и тяхната последователност на изпълнение – 

участникът е описал следните видовете СМР и технологията им на изпълнение. Описанието е 

направено в следната последователност: 

4.1.1. Изпълнение на временни работи 
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- Временни съоръжения 

- Сигнализация за временна организация на движение 

- Предпазване на пътищата от замърсяване 

4.1.2. Постоянни видове работи 

 Общи положения 

        - Земни работи 

-Основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващи вещества 

- Асфалтови пластове 

- Първи битумен разлив за връзка 

- Втори битумен разлив 

- Пътни знаци 

- Пътна маркировка 

 Пътни работи 

- Изграждане на основен пласт, необработен със свързващи вещества 

- Изпълнение на бетонови бордюри 

- Тротоари от бетонови плочи 

- Втори битумен разлив 

- Асфалтови смеси 

- Пътни знаци 

- Маркировка 

  За всяко от гореизброените видове работи са описани материалите, както и 

механизацията необходимата за изпълнението им. Направено е още описание на начина на 

съхранение на материалите, както и контрола по време на изпълнението им. 

4.2. Организация и подход на изпълнение – участника е разгледал следните точки: 

4.2.1. Социални условия – приложена е схема на приобектов парк за нощувка на 

механизацията и е описана мобилизацията и разпределението на елементите в строителната 

площадка.  

4.2.2. Охрана на обекта – направено е описание на начина на охрана на обекта, като е 

обърнато внимание на видовете охрана (охрана на постоянни обекти и охрана на временни 

обекти), както и на пропускателния режим на обекта. 

4.2.3. Производство и доставка на материали – описани са производствените бази, с 

които разполага участника. В табличен вид  са описани следните материали: асфалтови смеси, 

минерални материали, знаци, маркировка, тротоарни плочи и бордюри, като за всеки от тях е 

посочен доставчик/производител и място на производство. 

4.2.4. Състав на екипите на изпълнение – участника е изброил в табличен вид следните 

видове работи – Подготвителни работи, Геодезически работи, Временна организация на 

движението, Разваляне на тротоарна настилка, Разваляне на бордюри, Разваляне и извозване на 

пътни ивици, Машинен изкоп за подготовка на основата за настилка, Скална маса за основа под 

асфалтова настилка, Доставка и полагане на видими бетонови бордюри, Доставка и направа на 

тротоарна настилка, Плътен асфалтобетон износващ пласт 6 см. в уплътнено състояние, за всяко 

от гореизброените СМР са посочени механизация по вид и брой, както и броя на работниците 

4.2.5. Предложение за разпределение на задачите и отговорностите между експертите 

във връзка с изпълнение на СМР – участника е изброил следните ключови експерти – 

Технически ръководител, инженер по част: Геодезия, Експерт по качеството и Координатор по 

безопасност и здраве, като за всеки един от тях са описани дейностите и отговорностите им. 

Посочено е  още, че участника ще разполага и с  експертен и технически персонал подпомагащ 

ключовите експерти, както и изпълнителски персонал. 
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 4.3. Линеен календарен график – представен е график във формат диаграма на Гант, 

придружен от диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. В графика са описани 

видове СМР, ед.мярка, количество, брой машиносмени и човекочасове. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

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

с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на 

техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и 

предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, 

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

мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 Предложението на участника относно комуникацията и координацията между 

експертите на участника, от една страна, и между заинтересованите страни – от друга, липсва 

изцяло. Изискването на документацията за този елемент (МЕ.3.) е следното:  „Предложение по 

отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между 

експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението 

на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването й.“ В изложението 

на участника не е представено, нито дори изброено или рамкирано предложение по 

отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между 

експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на 

изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването 

й,поради което следва да се приеме, че в тази част техническото предложение на 

участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, предвидени в 

Раздел IV, т. 5, б. МЕ.3 от документацията за участие. 
 

 В предложението на участника не се съдържа описание, нито дори изброяване на 

задължителните базови мерки към минималното съдържание на елемент (МЕ.4). Базовите 

мерки, идентифицирани като минимално необходими са: „• Организиране на работния процес, 

така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните 

отсечки; • Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи“, като всяка мярка е 

необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: „А). Предложение относно 

обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.  

В тази връзка може да се счита, че липсва разработено предложение за реализация на 

минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, базови мерки, т.е. 

предложението на участника в тази му част (МЕ.4.) не отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя за допустимост на техническото предложение, предвидени в 

Раздел IV, т. 5, б. МЕ.4 от документацията за участие. 
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 В предложението на участника не се съдържа описание, нито дори изброяване на 

задължителните базови мерки към минималното съдържание на елемент (МЕ.5). Базовите 

мерки, идентифицирани като минимално необходими са: „ • Недопускане на замърсяване на 

работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 

механизацията; • Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;, 

като всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: „А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.  

В тази връзка може да се счита, че липсва разработено предложение за реализация на 

минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, базови мерки, т.е. 

предложението на участника в тази му част (МЕ.5.) не отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя за допустимост на техническото предложение, предвидени в 

Раздел IV, т. 5, б. МЕ.5 от документацията за участие. 

 

 По отношение на елемент (МЕ.6.), участника е представил линеен график, в който е 

отразено единствено времето за изпълнение на отделните участъци и  етапите включени в тях, 

без да е посочено изпълнението на всички дейности по поръчката и без да съдържа информация 

за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и 

краен ден за всяка дейност. Пример: В приложения линеен график от участника за Участък 1 от 

км 0+000 до км 0+940 са изброени следните два етапа предвидени за изпълнение: 

Подготвителни и земни работи и Тротоари. Като за етап Подготвителни и земни работи в 

табличната част на линейния график са посочени следните  колони -  видове СМР, както следва: 

Подготвителни работи, Земни работи, Пътни работи, Асфалтови работи, Отводняване и 

принадлежности на пътя, Сигнализация с пътни значи и маркировка, Телекомуникации, 

единица мярка, машиносмени и брой човекочасове, а в графичната част е отразена съответно 

тяхната продължителност по дни. Но съгласно техническата спецификация и количествената 

сметка за изпълнението на гореописаните видове СМР посочени от участника в етап 

Подготвителни и земни работи са предвидени за изпълнение следните видове СМР: 

   

№ Наименование на СМР Мярка Количество 

Участък 1 от км 0+000 до км 0+940.  

ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 Изкоп на неподходящ материал, за оформяне на земен окоп, включително 

натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 23,44 

2 Формиране на земната основа. м2 591,60 

3 Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, 

транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 180,00 

4 Изкоп от банкети, включително натоварване, транспортиране на определено 

растояние, разтоварване на депо. 
м3 826,88 
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5 Демонтаж на стоманена предпазана ограда и транспортиране до депо м 48,00 

6 Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета и 

храсти. 
м2 735,00 

7 Премахване на единични дървета от банкета и сервитута на пътя бр. 7,00 

8 Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на 

депо включително всички разходи, съгласно проекта. 
м 347,00 

9 Изкоп в земни почви за малки съоръжения м3 10,00 

10 Технологично фрезоване м2 3489,75 

11 Разрушаване на асфалтова настилка включително изкопаване, натоварване, 

транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 58,60 

ПЪТНИ РАБОТИ  

12 Доставка и полагане на  несортиран трошен камък за основа м3 571,20 

13 Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия  

(минералбетон) h=10см за банкети 
м3 183,76 

14 Доставка и полагане на несортиран тр. камък за банкети м3 826,88 

15 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25., включително 

всички свързани с това разходи. 
м1 347,00 

16 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35., включително 

всички свързани с това разходи. 
м1 700,00 

17 Доставка и полагане на бетонови пътни ивици 10/25., включително всички 

свързани с това разходи. 
м1 205,00 

18 Бетон C8/10 за бордюри м3 36,65 

АСФАЛТОВИ РАБОТИ  

19 Запълване на единични пукнатини с широчина по - малка от 3 мм с бит. 

Емулсия 
м 467,00 

20 Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22  / биндер / за ремонт на 

пътна настилка с различна дебелина и широчина. 
т 1167,64 

21 Асфалтова смес за основен пласт на покритието 0/16  / битуминизиран 

трошен камък /  с различна широчина. 
т 190,66 

22 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено 

състояние 4 см. 
м2 5953,00 

23 Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 1322,00 

24 Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 7239,00 

ОТВОДНЯВАНЕ И ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ  

25 Нова стоманена предпазна ограда тип БДС EN 1317-2-N2-W5 м1 164,00 

26 Нов парапет според БДС EN 1317-2  м1 48,00 

27 Доставка и полагане на бетон С20/25 ремонт на малки съоръжения м3 24,00 

28 Доставка и полагане на бетон С20/25 за радие и стенички при малки 

съоръжения 
м3 10,00 

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА   

29 Хоризонтална маркировка  м2 260,00 

30 Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типор. м2 12,43 

31 Стойки с дължина  до 3.5 м за стандартни пътни знаци бр 41,00 

32 Временна организация на движението бр 1,00 
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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ  

33 Трасиране на кабелна линия м 1020,00 

34 Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон бр. 4,00 

35 Направа на реперни стълбчета бр. 4,00 

36 Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м бр. 4,00 

37 Направа на изкоп 1.0/0.4м м 1020,00 

38 Доставка и полагане на HDPE Ø40 м 2040,00 

39 Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108 м 30,00 

40 Доставка и полагане на сигнална лента м 1020,00 

 Така представеният линеен график не дават реална възможност на Възложителя да 

добие ясна и точна представа за изпълнението на всички дейности по поръчката, за тяхната 

продължителност, последователност и взаимообвързаност по между им в рамките на 

предложения срок, както и за предвидения брой работници, механизация, времетраене, начален 

и краен ден за всяка дейност. В случая линейният график, предложен от участника, не 

отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието му, предвидени 

в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.6 от документацията за участие. 

 

 В предложението на участника, относно описанието на видовете СМР се съдържа 

описание на дейност, която не съответства на техническата спецификация на настоящата 

обществена поръчка. В разработката (стр. 107 от номерацията на участника) се съдържа в 

табличен вид описание на видовете СМР и съответно механизация по брой и вид и брой 

работници, необходими за изпълнението им. Като участника е описал следният вид СМР 

предвиден за изпълнение: „Плътен асфалтобетон износващ пласт 6 см в уплътнено 

състояние“. В предмета на настоящата поръчка, съгласно приложената техническа 

спецификация и одобрения инвестиционен проект, се предвижда доставка и полагане на 

асфалтова смес за износващ пласт - плътен асфалтобетон - 4см. На това основание може да 

се направи извод, че участникът не се е запознал с техническата спецификация в цялост, 

респ. офертата на участника не кореспондира изцяло с дейностите от предмета на 

настоящата поръчка. 

 

 В представената от участника диаграма на механизацията за всеки ден от изпълнението 

на обекта е посочен броя машини, а съгласно представения линейния график са отразени броя 

машиносмени необходими за изпълнение на отделните етапите, без да са отразени всички 

дейности предмет на поръчката. От друга страна в предложението за изпълнение на стр.107, в  

табличен вид участника е описал само следните видове работи с посочена механизация по вид и 

брой, както следва: Геодезически работи, Временна организация на движението, Разваляне на 

тротоарна настилка, Разваляне на бордюри, Разваляне и извозване на пътни ивици, Машинен 

изкоп за подготовка на основата за настилка, Скална маса за основа под асфалтова настилка, 

Доставка и полагане на видими бетонови бордюри, Доставка и направа на тротоарна настилка, 

Плътен асфалтобетон износващ пласт 6 см. в уплътнено състояние.  

 Така представената диаграма на механизацията и линеен график, ведно с 

изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не дава реална 

възможност на Възложителя да добие ясна и точна представа за намеренията на 

участника свързани с разпределението на използваните от участника технически ресурси, 
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като брой и вид, обвързани с предложението за изпълнението на всички дейности по 

участъци и етапи предвидени за изпълнение, съгласно приложената техническа 

спецификация и одобрения инвестиционен проект.  

 

Всички горепосочени 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. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“. 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. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 129/16.03.2018 

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

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

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

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

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

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

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

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

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

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

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

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

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 
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буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

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

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

обществените поръчки. 

   

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

„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 

0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“ няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

   

2. Участник  „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто петдесет) 

календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването 

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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи – 2 години 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ 

технологията и последователността на извършване на СМР, като е представено съблюдаването 

на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

4.1.1 Описание на поръчката – представено е описание на обхвата и целите на проекта, 

съществуващото положение и предвидените за изпълнение дейности, съгласно Техническата 

спецификация. Изпълнението на поръчката условно е разделено на периоди, както следва: 

Подготвителен период и Изпълнение на дейностите по СМР. Описана са дейностите, които ще 

бъдат извършени в подготвителния период както следва:  

 Всички дейности по организация и подготовка за изпълнение на строителните работи 

по обекта, включително, но не само: 

- Всички дейности по организация и подготовка на обекта, които ще бъдат закупувани от 

външни доставчици. 
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- Сформиране на работни екипи за изпълнение на строителните дейности 

- Изготвяне и съгласуване на проект за временна организация и безопасност на движение 

(ВОБД) 

- Други подготвителни дейности за започване на строителството 

 Съставяне на Протокол, образец №1 по Наредба №3 от 31.07.2003г., за предаване и 

приемане на одобрения инвестиционен проект и влязлото в сила разрешение за строеж за 

изпълнение на Строежа. 

 Извършване на необходимите действия за и съставяне на Протокол, Образец №2а по 

Наредба №3 от 31.07.2003г., за откриване на Строителната площадка. 

 Изготвяне от страна на Изпълнителя на актуализиран Линеен график за изпълнението 

на СМР и представяне на Консултанта и Възложителя за одобрение. 

4.1.2.Описание на начина и последователността на видовете СМР, съгласно графика за 

изпълнение на поръчката. Подход при планиране изпълнението на поръчката. – Описани са 

дейностите предвидени за изпълнение по участъци в  тяхната технологична последователност, 

като е отразено времетраенето на всеки етап на изпълнение. 

4.1.3. Организация на работа и продължителност на строителните процеси – описан е 

начина на изпълнение на всички дейности предвидени за изпълнение, съгласно предмета на 

поръчката, взаимовръзката между отделните дейности и необходимото оборудване и работна 

ръка. 

4.1.4. Описание на технологията на изпълнение на основните видове СМР в обхвата на 

поръчката -  участникът е предложил технология на изпълнение на следните дейности: 

трасиране – отлагане на проектното положение върху съществуващия терен; временна 

организация и безопасност на движение; почистване на обектовата площадка, подготвителни 

дейности; разрушаване на настилки, тротоари, бетонови бордюри и огради; изпълнение на 

изкопни работи; изпълнение на насипни работи; асфалтови работи; производство на асфалтови 

смеси; полагане и уплътняване на асфалтови пластове; изпитване и приемане на завършените 

асфалтови пластове; първи битумен разлив; втори битумен разлив; бетонови работи; кофражни 

работи; подпорна стена; полагане на бетонови бордюри; полагане на тротоар с готови бетонови 

плочи; полагане на хоризонтална сигнализация – пътна маркировка; изпълнение на вертикална 

сигнализация – пътни знаци; монтаж на еластични предпазни огради;  

4.1.5.Описание на плана за използване на материалите (в т.ч. подход за производство) 

доставка на асфалтови смеси и основните видове материали, товарене, начин на съхранение и 

транспортирането им) – участника предвижда регулярни доставки на строителни продукти, като 

продължителността на съхранение на основните строителни материали на територията на 

строителната площадка, ще бъде съобразена с изпълняваните СМР на обекта. Описани са 

основните стъпки за избор и организиране на доставки.Разгледан е начина на транспортиране и 

складиране на инертните материали, както и са посочени източниците за кариерни материали и 

асфалтови смеси. 

4.2. ЧАСТ МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 

ресурси, организация на работната и човешкия ресурс на всички дейности, включени в 

поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните 

отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 

изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на 

възложителя. – представена е йерархична схема на участниците в строителния процес и 

взаимодействията между тях. Описани са отговорностите на следните експерти: Ръководителят 

на проекта, Групов Технически ръководител, Ръководителят ПТО/Специалисти ПТО, 

Техническите ръководители, Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, 
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Специалист „Контрол на качеството“, Екипът на геодезиста. Участника е посочил, че 

разпределението на планираните човешки ресурси по видове дейности е посочено в диаграмата 

на работната ръка, а последователността на изпълнение на дейностите е подробно описана в 

приложения линеен график. За оперативното ръководство по изпълнението на обекта по 

участъци и видове работи е предвиден технически персонал, както следва: Технически 

ръководител асфалтови работи и Технически ръководител земни и пътни работи. Посочена е 

организацията на площадките, офисите и инсталациите, както и домуването на механизацията, 

инструментите и материалите – заскладени пътни елементи. Направено е описание на 

организацията по поръчване, доставяне, складиране и влагане на основните материали ,е 

необходими за СМР. В табличен вид е приложен списък на основните строителни продукти, 

които ще се вложат в строежа, като е посочен вид на материала, източник на доставчика, 

транспорт и складиране  и стандарт. Описани са видовете асфалтови смеси, добавъчни 

материали, инертни материали, каменно брашно, промит пясък, битумна емулсия, бетонови 

смеси, бетонови изделия, стоманени предпазни огради, вертикална сигнализация и 

хоризонтална маркировка,  които ще се влагат при строителството, включително източниците за 

производство и начина на транспортирането им до обекта.  

4.3. МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, 

контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите 

варианти по прекъсването ѝ. – Описани са начините на комуникация между участниците в 

строителния процес, чрез организиране на месечни срещи, седмични срещи и непланирани 

срещи, както и изготвяне на доклади от изпълнителя за запознаване на Възложителя с 

напредъка на изпълняваните работи във всеки момент от изпълнението. 

4.4. МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

4.4.1. Описани са стъпките за съгласуване и одобрение на проект за Временна 

организация на движението. Участника е посочил, че чрез ВОБД ще се осигури информация на 

участниците в движението за особеностите и опасностите, възникнали в пътния участък. 

Направено е описание на видовете сигнализация, съгласно проекта по ВОБД. 

4.4.2. Нарушен физически достъп на местното население и гостите на гр.Вършец – 

описани са следните мерки за минимализиране на  негативното влияние на това въздействие:  

- Зоните за преминаване ще бъдат обработени с подходящи временни настилки, така 

че жителите и гостите на района да имат достъп до тях. 

- Където е необходимо ще се предвидят пасарелки, включвания, които ще бъдат 

обезопасени и изградени, така, че да са подходящи за ползване и от хора в неравностойно 

положение. 

- На ключово място ще бъде поставена информационна табела с информация за 

строежа 

4.4.3. Нарушен достъп на транспортни средства на бърза помощ, пожарна и аварийна, 

КАТ – служба „Полиция“ – описана е следната мярка:  

- При остра необходимост за бърз достъп на транспортни средства на посочените 

държавни и общински служби, в зоната на работите, ще отвори цялото трасе, както и ако е 

необходимо от достъп на пожарни автомобили, за да се осигури кратковременния достъп на 

същите до точка намираща се в зоната на работите. 
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4.4.4. Участника е описал мерки по отношение на възможните затруднение във връзка 

със замърсяване на околната среда: 

- Затруднения вследствие повишено шумово и прахово замърсяване в засегнатите от 

строителството участъци поради изпълнението на СМР 

- Затруднения в питейно битовото водоснабдяване, в подаването на електрическа 

енергия и/или в комуникациите. 

- Затруднения при възникване на пожар на строителната площадка. 

- Затруднения, предизвикани от Евентуално замърсяване на прилежащите пътища, в 

следствие изпълнението на СМР 

- Затруднения във връзка с причиняване и обезщетяване на нанесени вреди на лица и 

имоти по повод изпълнението на СМР 

4.5. МЕ.5.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес 

върху околната среда. А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. - подчертано е прилагането на внедрена система за управление на околната 

среда, сертифицирана по стандарт ISO 14001:2004. Описани за следните мерки за избягване на 

аспектите с отрицателно въздействие върху околната среда по време на строителството на 

пътища и транспортната техническа инфраструктура: 

- Предпазни мерки по време на изпълнение на СМР 

- Екологосъобразен избор на материали 

- Отпадъци от строителството и от строителната площадка 

- Мерки за опазване на атмосферния въздух 

- Мерки за шум и вибрации 

- Мерки за опазване на водите 

- Мерки за опазване на земи и почви 

- Гориво-смазочни материали 

- Предпазване от опасни отпадъци 

- Битови отпадъци 

- Растителен и животински свят 

- Ландшафт 

- Културно наследство 

- Форсмажорни обстоятелства 

4.6. Линеен календарен график – представен е график във формат диаграма на Гант, 

придружен от диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. В графика са описани 

дейностите, продължителността им, начало и край на изпълнение на всяка от тях, брой на 

работници, вид и брой на механизацията, материалите за всеки вид СМР и количествата им. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

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

с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на 

техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и 

предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД да бъде отстранен от участие в 

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

основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 
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Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и изисквания на Възложителя, тъй като предложеният от участника 

гаранционен срок за изпълнение на всички видове строително-монтажни работи съгласно 

Приложение № 3 от документацията за участие е 2 (две) години. С оглед обстоятелството, че 

участникът е следвало да оферира и гаранционен срок за проектираната подпорна стена описана 

в техническата спецификация и част „Конструктивна“ към изготвения работен проект, както и с 

оглед обстоятелството, че разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. 

минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, предвижда минимален гаранционен срок за този вид работи („за всички 

видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за 

земната основа под тях“) от 10 години, следва че в тази част техническото предложение на 

участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и в частност – на т. 4 

от образец Приложение № 3 - Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от 

документацията за участие в настоящата процедура. 

С Решение № 129/16.03.2018 г.  на Кмета на Община Вършец е открита процедура по реда 

на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложителят е утвърдил документацията за участие, а част от нея 

е Приложение № 3 – Техническо предложение, съгласно т. 4 на което участниците следва да 

предложат гаранционен срок за всички видове строително – монтажни работи, като в забележка 

е посочено, че „предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни 

работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 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 чл. 160, ал. 4 

и ал. 5 от ЗУТ.“ В предметът на поръчката за Обособена позиция №1 „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-

812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ са включени и СМР за изграждането 

на подпорна стена, като съгласно чл.20, ал.4, т.1 от Наредба № 2 от 2003 г. минималните 

гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти са: за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях - 10 години;  

В Наредба № 2 от 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 е отразено, че за осигуряване нормалното функциониране и ползване на 

завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и 

въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи. Съгласно чл. 20, ал. 2 гаранционните срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с 

договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект и те не могат да 

бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредбата. 

 В предложението на участника са констатирани множество 

несъответствия/противоречия между отделните компоненти на техническото 

предложение, както следва:  

 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“ на стр. 19 е направено следното описание: „Съставянето на актове 
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и протоколи, съгл. Наредба №3 от 31.07.2003г. на МРРБ за изготвяне на Приложение №15 - 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) 

(Акт обр.№15) – 150 кал.дни (от 1 ден до 150 ден вкл. от Линеен график)“. Видно от  линейния 

календарен график  дейността „Демобилизация, почистване на стр.площадка, изпитвания, 

съставяне на актовете и протоколи“ е с начало 130-тия кал.ден и край 142-рия кал.ден. В 

случая е налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на 

техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“ на стр. 19 е направено следното описание: „Възложителят получава 

Писмено уведомление от Консултанта за съществено завършване на строително-

монтажните работи съгласно договора, както и за готовността за съставяне и подписване 

на Констативен акт обр.15 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актовете и 

протоколи по време на строителството – 6 работни дни (от 142 кал.ден до 150 кал.ден от 

Линеен график)“. Видно от  линейния календарен график  дейността „Възложителят получава 

Писмено уведомление от Консултанта за съществено завършване на строително-

монтажните работи съгласно договора, както и за готовността за съставяне и подписване 

на Констативен акт обр.15 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актовете и 

протоколи по време на строителството е с начало 143-тия кал.ден и край 150-тия кал.ден. В 

случая е налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на 

техническото предложение. 
 

 Представеният линеен график не е изготвен съгласно изискванията към 

съдържанието на този елемент. В него не е предвидена дейност по предаване на обекта 

(съставяне и подписване 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 последна 

дейност в графика е записана „Възложителят получава писмено уведомление от Консултанта 

за съществено завършване на строително – монтажните работи съгласно договора, както и 

за готовността за съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 по Наредба №3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“, с посочена 

продължителност от ден 143-ти до ден 150-ти календарен ден). Получаването на това 

уведомление не представлява същинско предаване на обекта, а изразява намерение за такова, 

тъй като информира Възложителя за готовност за съставяне и подписване на Констативен акт 

обр. 15, но не и самото действие. Следва да се отбележи, че в Проекта на договор (Приложение 

№ 8) – чл. 15, ал. 1, т. 29 е вменено като задължение на Изпълнителя на СМР „Да уведоми 

писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 - дневен срок за готовността си да му предаде обекта и подпише  

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа ( Приложение № 15 

към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството)“. Следователно, независимо от подателя на самото уведомление, 

следва да бъде предвидено и технологично време от уведомяването за завършването на всички 

СМР до фактическото приемане и предаване на строежа с подписването на Констативен акт 

обр. 15. 

Съгласно документацията за участие (стр. 6) и нейните приложения (Приложение № 3 – 

Техническо предложение, Приложение 8 -  Проект на договор – чл. 4, ал. 3) „Срокът за 

изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на 

участника в календарни дни и включва срока, считано от датата на подписване на Протокол 
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за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 

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

строителството) и приключва със съставянето и 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)“.  

В Приложение № 3 – Техническо предложение от документацията за участие е посочено 

като забележка следното: „При изготвяне на своите предложения участниците следва 

задължително да се съобразят с посочените в документацията за участие минимален и 

максимален срок за изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката като цяло число в календарни дни. 

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна 

мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 

линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление и/или 

предложеният срок за изпълнение е по-малък от посочения минимален и/или превишава 

посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.“ 

В Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите (стр.4) е записано, че 

„Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да 

съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от 

Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието 

на останалите елементи от техническото предложение.“, както и следното: „Участник, 

който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде 

отстранен от участие в процедурата.“ 

От така изложените изисквания се налага извода, че при изготвяне на техническото си 

предложение, участникът следва да предвиди такъв срок за изпълнение на обекта на поръчката, 

който да включва всички видове строително – монтажни работи, които ще се извършват в 

периода от откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително, т.е. следва да 

предвиди и срок за издаване на обекта, което става именно след подписването на Акт обр. 15, 

съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството. Така посочената дейност е регламентирана от законодателя в чл. 

176, ал. 1 от ЗУТ, според който, след завършване на строежа възложителят, проектантът, 

строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който 

удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, 

заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 и 

условията на сключения договор. Видно от линейния график никъде не е предвиден срок за 

съставяне и подписване на Акт обр. 15 (предаване на обекта), каквото всъщност е изискването 

на Възложителя, от което следва изводът, че е представен график за изпълнение без крайна 

дата, съответно не може да бъде установен срокът за изпълнение на обекта на поръчката.  

Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 

дейност по подписването на Констативен акт (Акт обр.15) за установяване годността за 

приемане на строежа безспорно отнема на Изпълнителя технологично време – 1, 2 или повече 

дни и следва да бъде предвидена от участника, съответно и заложена в линейния график за 

изпълнение на поръчката, а последният, както беше споменато, следва да описва и визуализира 

всички видове работи, времетраенето и тяхната технологична последователност. При 

изготвянето на тази част от техническото си предложение участникът следва да визуализира и 
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определи времетраенето на дейността по изготвяне и подписване на Констативен акт (Акт 

обр.15), хронологично да я съобрази и отрази в контекста на всички останали дейности. Това е 

предназначението на този компонент от техническото предложение – да се обозначат в своята 

хронологична последователност и със съответното им времетраене отделните дейности, 

включително и такива по изготвянето на нормативно предвидени документи, обезпечаващи 

законосъобразното изпълнение и документиране на целия строителния процес. 

Във връзка с така изложеното е налице хипотезата на условието в документацията 

(Приложение №3), че ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване в 

предложения срок за изпълнение и линейния график и в Методиката за оценка (стр. 4, т. 2 от 

условията за отстраняване), а именно, че участник се отстранява от процедурата, ако се 

установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и 

изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката.  

 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 1+001 - Позиция 18 

„Повдигане до проектното ниво на съществуващи ревизионни кабелни шахти“ (стр. 40)  е 

посочено време за изпълнение от 1 работен ден с начало 64 кал.ден и край 64 кал.ден и 

предвидени 4бр. работници. В линейния календарен график за дейност „Позиция 18 - 

Повдигане до проектното ниво на съществуващи ревизионни кабелни шахти“ от участък №1 от 

км 0+000 до км 1+001, няма предвидени за изпълнението й работници, а началото и края са 

посочени на 57-мия календарен ден с обща продължителност 1 работен ден. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 1+001 - Позиция 2 

“Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително 

всички разходи, съгласно проекта.“ (стр. 26)  в табличната част е предвидена следната 

механизация: багер с хидр.чук и самосвал. Като по-надолу е направено следното описание 

„Следва демонтажа на бордюрите заедно с подложния бетон, на който са били монтирани, 

като за целта се използва комбиниран багер с хидравличен чук. След изкопаване се събират 

бетоновите бордюри с кофата на челен товарач, който ги натоварва на самосвал“. В 

линейния календарен график за дейност „Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи 

ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта“ от участък №1 от км 

0+000 до км 1+001, като необходима механизация фигурират  комбиниран багер с хидр.чук  и 

самосвал.  Нито в графика, нито в диаграмите на механизацията е предвиден челен товарач за 

събиране и натоварване на бетоновите бордюри. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“, дейност от участък №1 от км 0+000 до км 1+001 - Позиция 3 

“Разваляне на съществуващата тротоарна настилка, включително изкопаване, натоварване, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване до депо“ (стр. 48) се изпълнява от 15-

тия до 37-мия календарен ден с продължителност 17 работни дни, като участникът е описал 

следното: „Разрушаването на съществуващата тротоарна настилка, предвидена по проект 

ще се извърши едновременно с позиция 2 от пътното тяло – Разкъртване на бетонови 

бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно 

проекта. Дейността ще се изпълни с комбиниран багер с хидр.чук. Строителните отпадъци се 
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натоварват на самосвал, транспортират и складират на предварително определеното за 

строителни отпадъци депо.“ В същото време при описанието на дейност „Позиция 2 - 

Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително 

всички разходи, съгласно проекта.“ също от участък №1 от км 0+000 до км 1+001 (стр.26), която 

се изпълнява от 15-тия до 37-мия календарен ден с продължителност 17 работни дни, в 

табличната част е предвидена същата механизация: багер с хидр.чук и самосвал, като е 

заложената средна производителност 75м. Видно от описанието направено от участника, и 

двете дейности се изпълняват едновременно и с еднаква по вид механизация. Но съгласно 

диаграмата на механизацията за периода от 15-тия до 37-мия календарен ден има предвиден 

само един комбиниран багер с хидр.чук, който не може да покрие едновременното изпълнение 

на двете дейности с предвидена производителност съгласно линейния график, както следва: 

средно дневна производителност за изпълнението на „ Позиция 2 - Разкъртване на бетонови 

бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно 

проекта.“  -75м на ден и средно дневна производителност за изпълнението на „Позиция 3 – 

Разваляне на съществуващата тротоарна настилка, включително изкопаване, натоварване, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване до депо“ - 185м2 на ден. В случая е 

налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 1+001 - Позиция 4 

“Доставка и полагане на несортиран трошен камък за тротоари, съгласно изискванията на  ТС.“ 

(стр. 26)  в табличната част е предвидена следната механизация: самосвал и мини челен товарач. 

По-надолу е направено следното описание: „Полагането на несортирания трошен камък за 

тротоари ще се изпълняват върху предварително подготвена основа. Насипва се на пластове и 

се уплътнява от самоходни валяци и лека уплътнителна техника до достигане на проектната 

плътност“. В линейния календарен график за дейност „Доставка и полагане на несортиран 

трошен камък за тротоари, съгласно изискванията на  ТС.“ от участък №1 от км 0+000 до км 

1+001, като необходима механизация фигурират  самосвал и мини челен товарач.  Нито в 

графика, нито в диаграмите на механизацията са предвидени валяци за уплътняване на 

трошения камък. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните 

компоненти на техническото предложение. 
 

 Част МЕ.4 не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на този 

елемент, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.4 от документацията за участие. Предложението на 

участника съдържа мерки за преодоляване на затруднения от: нарушен физически достъп на 

жителите и гостите на града и на транспортните средства; замърсяване на околната среда, в т.ч. 

въздуха; от аварии прекъсващи нормалното водоснабдяване, електроснабдяване и/или други 

комуникации; от избухване на пожар на строителната площадка; от замърсяване на 

прилежащите пътища; от причиняване на щети на трети лица и имоти. Изискването на 

Възложителя към минималното съдържание на този елемент е да бъде предложена реализация 

на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга 

засегнати лица. Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са: „• 

Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 

между крайните точки на пътните отсечки; • Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-
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монтажни работи“, като всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ“. За нито една от идентифицираните от Възложителя базови мерки, както и за 

останалите, предложени от участника, не са обособени и не могат да бъдат идентифицирани 

изискваните два компонента А). и Б). Единственото място, където е споменато нещо за 

информиране на населението, е в предложението за мерки за справяне със затрудненията от 

нарушен физически достъп на местното население и гостите на гр. Вършец, а то е както следва: 

„На ключово място ще бъде поставена информационна табела с информация за строежа, 

времето за изпълнение на строителството, строител, строителен надзор и координатор по 

безопасност и здраве. Табелата ще подготвим като включим в нея и цветни изображения на 

очаквания резултат от строителните работи с цел да минимизираме негативното 

отношение на живущите към непредотвратимото неудобство от затруднения физически 

достъп.“ В тази връзка може да се счита, че липсва разработено предложение за 

реализация на една от минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, 

базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно: „Информиране на постоянно 

и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи“, т.е. предложението на участника в тази му част (МЕ.4.) е 

непълно и не отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието 

му. 
 

 Част МЕ.5. не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на този 

елемент, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.5  от документацията за участие. Предложението 

на участника съдържа стратегия за изпълнение на мерките и разгледани 14 аспекта на 

екологичното равновесие, които биха били засегнати от строителството, като за всеки са 

изброени мерки за опазването им. Изискването на Възложителя към минималното съдържание 

на този елемент е да бъде предложена реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес 

върху околната среда. Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими са: 

„•Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, 

масла и др. работни течности от механизацията; •Намаляване запрашеността на 

атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; •Управление на генерираните строителни 

отпадъци в процеса на строителство“, като всяка мярка е необходимо да съдържа 

едновременно следните два компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. За нито една от идентифицираните от 

Възложителя базови мерки, както и за останалите, предложени от участника, не са обособени и 

не могат да бъдат идентифицирани изискваните два компонента А). и Б). За базовата мярка 

„Управление на генерираните строителни отпадъци“ съдържанието, посочено по-горе, а 

именно: „Общото са качествата, които се вземат под внимание и които участват като 

критерии за съставяне на оценката. Именно тези качества е необходимо да се имат предвид 

при избора на строителен материал. Това са основните параметри, като в някои методики 

може да има малка разлика в списъка от качества. Отделните параметри имат различна 

тежест и се оценяват по различни скали, като крайната оценка е функция от всички тях.“ не 

само, че не съдържа двата компонента: : „А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ“, но и въобще не се отнася до управление на 
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строителни отпадъци. В тази връзка може да се счита, че липсва разработено предложение 

за реализация на една от минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, 

базови мерки за ограничаване негативното влияние върху околната среда, а именно: 

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството“, т.е. 

предложението на участника в тази му част (МЕ.5.) е непълно и не отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя към съдържанието му. 

 

Всички горепосочени 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. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“. 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. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 129/16.03.2018 

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 е длъжна да следи за съответствие с изискванията на Възложителя и да 

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

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

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

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

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

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

участника, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  
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Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

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

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

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

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

обществените поръчки. 

 

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

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци 

/III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ няма да бъде отворено, 

разгледано и оценено.  

 

  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“  
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто петдесет) 

календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването 

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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи – 2 години 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ 

технологията и последователността на извършване на СМР, като е представено съблюдаването 

на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

4.1.1 Описание на поръчката – представено е описание на обхвата и целите на проекта, 

съществуващото положение и предвидените за изпълнение дейности, съгласно Техническата 

спецификация. Изпълнението на поръчката условно е разделено на периоди, както следва: 

Подготвителен период и Изпълнение на дейностите по СМР. Описани са дейностите, които ще 

бъдат извършени в подготвителния период както следва:  

 Всички дейности по организация и подготовка за изпълнение на строителните работи 

по обекта, включително, но не само: 
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- Всички дейности по организация и подготовка на обекта, които ще бъдат закупувани от 

външни доставчици. 

- Сформиране на работни екипи за изпълнение на строителните дейности 

- Изготвяне и съгласуване на проект за временна организация и безопасност на движение 

(ВОБД) 

- Други подготвителни дейности за започване на строителството 

 Съставяне на Протокол, образец №1 по Наредба №3 от 31.07.2003г., за предаване и 

приемане на одобрения инвестиционен проект и влязлото в сила разрешение за строеж за 

изпълнение на Строежа. 

 Извършване на необходимите действия за и съставяне на Протокол, Образец №2а по 

Наредба №3 от 31.07.2003г., за откриване на Строителната площадка. 

 Изготвяне от страна на Изпълнителя на актуализиран Линеен график за изпълнението 

на СМР и представяне на Консултанта и Възложителя за одобрение. 

4.1.2.Описание на начина и последователността на видовете СМР, съгласно графика за 

изпълнение на поръчката. Подход при планиране изпълнението на поръчката. – Описани са 

дейностите предвидени за изпълнение по участъци в  тяхната технологична последователност, 

като е отразено времетраенето на всеки етап на изпълнение. 

4.1.3. Организация на работа и продължителност на строителните процеси – описан е 

начина на изпълнение на всички дейности предвидени за изпълнение, съгласно предмета на 

поръчката, взаимовръзката между отделните дейности и необходимото оборудване и работна 

ръка. 

4.1.4. Описание на технологията на изпълнение на основните видове СМР в обхвата на 

поръчката -  участникът е предложил технология на изпълнение на следните дейности: 

трасиране – отлагане на проектното положение върху съществуващия терен; временна 

организация и безопасност на движение; почистване на обектовата площадка, подготвителни 

дейности; разрушаване на настилки, тротоари, бетонови бордюри и огради; изпълнение на 

изкопни работи; изпълнение на насипни работи; асфалтови работи; производство на асфалтови 

смеси; полагане и уплътняване на асфалтови пластове; изпитване и приемане на завършените 

асфалтови пластове; първи битумен разлив; втори битумен разлив; бетонови работи; полагане 

на бетонови бордюри; полагане на тротоар с готови бетонови плочи; полагане на хоризонтална 

сигнализация – пътна маркировка; изпълнение на вертикална сигнализация – пътни знаци; 

монтаж на еластични предпазни огради;  

4.1.5.Описание на плана за използване на материалите (в т.ч. подход за производство) 

доставка на асфалтови смеси и основните видове материали, товарене, начин на съхранение и 

транспортирането им) – участника предвижда регулярни доставки на строителни продукти, като 

продължителността на съхранение на основните строителни материали на територията на 

строителната площадка, ще бъде съобразена с изпълняваните СМР на обекта. Описани са 

основните стъпки за избор и организиране на доставки.Разгледан е начина на транспортиране и 

складиране на инертните материали, както и са посочени източниците за кариерни материали и 

асфалтови смеси. 

4.2.ЧАСТ МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите 

ресурси, организация на работната и човешкия ресурс на всички дейности, включени в 

поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните 

отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 

изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на 

възложителя. – представена е йерархична схема на участниците в строителния процес и 

взаимодействията между тях. Описани са отговорностите на следните експерти: Ръководителят 
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на проекта, Групов Технически ръководител, Ръководителят ПТО/Специалисти ПТО, 

Техническите ръководители, Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, 

Специалист „Контрол на качеството“, Екипът на геодезиста. Участника е посочил, че 

разпределението на планираните човешки ресурси по видове дейности е посочено в диаграмата 

на работната ръка, а последователността на изпълнение на дейностите е подробно описана в 

приложения линеен график. За оперативното ръководство по изпълнението на обекта по 

участъци и видове работи е предвиден технически персонал, както следва: Технически 

ръководител асфалтови работи и Технически ръководител земни и пътни работи. Посочена е 

организацията на площадките, офисите и инсталациите, както и домуването на механизацията, 

инструментите и материалите – заскладени пътни елементи. Направено е описание на 

организацията по поръчване, доставяне, складиране и влагане на основните материали ,е 

необходими за СМР. В табличен вид е приложен списък на основните строителни продукти, 

които ще се вложат в строежа, като е посочен вид на материала, източник на доставчика, 

транспорт и складиране  и стандарт. Описани са видовете асфалтови смеси, добавъчни 

материали, инертни материали, каменно брашно, промит пясък, битумна емулсия, бетонови 

смеси, бетонови изделия, стоманени предпазни огради, вертикална сигнализация и 

хоризонтална маркировка,  които ще се влагат при строителството, включително източниците за 

производство и начина на транспортирането им до обекта.  

4.3. МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, 

контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите 

варианти по прекъсването ѝ. – Описани са начините на комуникация между участниците в 

строителния процес, чрез организиране на месечни срещи, седмични срещи и непланирани 

срещи, както и изготвяне на доклади от изпълнителя за запознаване на Възложителя с 

напредъка на изпълняваните работи във всеки момент от изпълнението. 

4.4. МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

4.4.1. Описани са стъпките за съгласуване и одобрение на проект за Временна 

организация на движението. Участника е посочил, че чрез ВОБД ще се осигури информация на 

участниците в движението за особеностите и опасностите, възникнали в пътния участък. 

Направено е описание на видовете сигнализация, съгласно проекта по ВОБД. 

4.4.2. Нарушен физически достъп на местното население и гостите на гр.Вършец – 

описани са следните мерки за минимализиране на  негативното влияние на това въздействие:  

- Зоните за преминаване ще бъдат обработени с подходящи временни настилки, така 

че жителите и гостите на района да имат достъп до тях. 

- Където е необходимо ще се предвидят пасарелки, включвания, които ще бъдат 

обезопасени и изградени, така, че да са подходящи за ползване и от хора в неравностойно 

положение. 

- На ключово място ще бъде поставена информационна табела с информация за 

строежа 

4.4.3. Нарушен достъп на транспортни средства на бърза помощ, пожарна и аварийна, 

КАТ – служба „Полиция“ – описана е следната мярка:  

- При остра необходимост за бърз достъп на транспортни средства на посочените 

държавни и общински служби, в зоната на работите, ще отвори цялото трасе, както и ако е 
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необходимо от достъп на пожарни автомобили, за да се осигури кратковременния достъп на 

същите до точка намираща се в зоната на работите. 

4.4.4. Участника е описал мерки по отношение на възможните затруднение във връзка 

със замърсяване на околната среда: 

- Затруднения вследствие повишено шумово и прахово замърсяване в засегнатите от 

строителството участъци поради изпълнението на СМР 

- Затруднения в питейно битовото водоснабдяване, в подаването на електрическа 

енергия и/или в комуникациите. 

- Затруднения при възникване на пожар на строителната площадка. 

- Затруднения, предизвикани от Евентуално замърсяване на прилежащите пътища, в 

следствие изпълнението на СМР 

- Затруднения във връзка с причиняване и обезщетяване на нанесени вреди на лица и 

имоти по повод изпълнението на СМР 

4.5. МЕ.5.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес 

върху околната среда. А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. - подчертано е прилагането на внедрена система за управление на околната 

среда, сертифицирана по стандарт ISO 14001:2004. Описани за следните мерки за избягване на 

аспектите с отрицателно въздействие върху околната среда по време на строителството на 

пътища и транспортната техническа инфраструктура: 

- Предпазни мерки по време на изпълнение на СМР 

- Екологосъобразен избор на материали 

- Отпадъци от строителството и от строителната площадка 

- Мерки за опазване на атмосферния въздух 

- Мерки за шум и вибрации 

- Мерки за опазване на водите 

- Мерки за опазване на земи и почви 

- Гориво-смазочни материали 

- Предпазване от опасни отпадъци 

- Битови отпадъци 

- Растителен и животински свят 

- Ландшафт 

- Културно наследство 

- Форсмажорни обстоятелства 

4.6. Линеен календарен график – представен е график във формат диаграма на Гант, 

придружен от диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. В графика са описани 

дейностите, продължителността им, начало и край на изпълнение на всяка от тях, брой на 

работници, вид и брой на механизацията, материалите за всеки вид СМР и количествата им. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

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

с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на 

техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и 

предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД да бъде отстранен от участие в 
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процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на аргументите, 

основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 В предложението на участника са констатирани множество 

несъответствия/противоречия между отделните компоненти на техническото 

предложение, както следва:  

 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“ на стр. 16 е направено следното описание: „Съставянето на актове 

и протоколи, съгл. Наредба №3 от 31.07.2003г. на МРРБ за изготвяне на Приложение №15 - 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) 

(Акт обр.№15) – 150 кал.дни (от 1 ден до 150 ден вкл. от Линеен график)“. Видно от  линейния 

календарен график  дейността „Демобилизация, почистване на стр.площадка, изпитвания, 

съставяне на актовете и протоколи“ е с начало 131-вия кал.ден и края 137-мия кал.ден. В 

случая е налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на 

техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“ на стр. 17 е направено следното описание: „Възложителят получава 

Писмено уведомление от Консултанта за съществено завършване на строително-

монтажните работи съгласно договора, както и за готовността за съставяне и подписване 

на Констативен акт обр.15 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актовете и 

протоколи по време на строителството – 9 работни дни (от 138 кал.ден до 150 кал.ден от 

Линеен график)“. Видно от  линейния календарен график за  дейността „Възложителят 

получава Писмено уведомление от Консултанта за съществено завършване на строително-

монтажните работи съгласно договора, както и за готовността за съставяне и подписване 

на Констативен акт обр.15 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актовете и 

протоколи по време на строителството не е предвидено времетраене. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото предложение. 
 

 Представеният линеен график не е изготвен съгласно изискванията към 

съдържанието на този елемент. В него не е предвидена дейност по предаване на обекта 

(съставяне и подписване 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 последна 

дейност в графика е записана „Възложителят получава писмено уведомление от Консултанта 

за съществено завършване на строително – монтажните работи съгласно договора, както и 

за готовността за съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 по Наредба №3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“, без дори да е 

посочена продължителност на тази дейност, която от друга страна е описана в точка 

„Организация на работата и продължителност на строителните процеси“ на стр. 17 от 

техническото предложение на участника с продължителност „9 работни дни (от 138 кал.ден до 

150 кал.ден от Линеен график)“. Получаването на това уведомление не представлява същинско 

предаване на обекта, а изразява намерение за такова, тъй като информира Възложителя за 

готовност за съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15, но не и самото действие. 
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Следва да се отбележи, че в Проекта на договор (Приложение № 8) – чл. 15, ал. 1, т. 29 е 

вменено като задължение на Изпълнителя на СМР „Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 - 

дневен срок за готовността си да му предаде обекта и подпише  Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа ( Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството)“. Следователно, независимо от подателя на самото уведомление, следва да 

бъде предвидено и технологично време от уведомяването за завършването на всички СМР до 

фактическото приемане и предаване на строежа с подписването на Констативен акт обр. 15. 

Съгласно документацията за участие (стр. 6) и нейните приложения (Приложение № 3 – 

Техническо предложение, Приложение 8 -  Проект на договор – чл. 4, ал. 3) „Срокът за 

изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на 

участника в календарни дни и включва срока, считано от датата на подписване на Протокол 

за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 

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

строителството) и приключва със съставянето и 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)“.  

В Приложение № 3 – Техническо предложение от документацията за участие е посочено 

като забележка следното: „При изготвяне на своите предложения участниците следва 

задължително да се съобразят с посочените в документацията за участие минимален и 

максимален срок за изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката като цяло число в календарни дни. 

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна 

мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 

линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление и/или 

предложеният срок за изпълнение е по-малък от посочения минимален и/или превишава 

посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.“ 

В Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите (стр.4) е записано, че 

„Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да 

съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от 

Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието 

на останалите елементи от техническото предложение.“, както и следното: „Участник, 

който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде 

отстранен от участие в процедурата.“ 

От така изложените изисквания се налага извода, че при изготвяне на техническото си 

предложение, участникът следва да предвиди такъв срок за изпълнение на обекта на поръчката, 

който да включва всички видове строително – монтажни работи, които ще се извършват в 

периода от откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително, т.е. следва да 

предвиди и срок за издаване на обекта, което става именно след подписването на Акт обр. 15, 

съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството. Така посочената дейност е регламентирана от законодателя в чл. 

176, ал. 1 от ЗУТ, според който, след завършване на строежа възложителят, проектантът, 

строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който 

удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, 
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заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 и 

условията на сключения договор. Видно от линейния график никъде не е предвиден срок за 

съставяне и подписване на Акт обр. 15 (предаване на обекта), каквото всъщност е изискването 

на Възложителя, от което следва изводът, че е представен график за изпълнение без крайна 

дата, съответно не може да бъде установен срокът за изпълнение на обекта на поръчката.  

Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 

дейност по подписването на Констативен акт (Акт обр.15) за установяване годността за 

приемане на строежа безспорно отнема на Изпълнителя технологично време – 1, 2 или повече 

дни и следва да бъде предвидена от участника, съответно и заложена в линейния график за 

изпълнение на поръчката, а последният, както беше споменато, следва да описва и визуализира 

всички видове работи, времетраенето и тяхната технологична последователност. При 

изготвянето на тази част от техническото си предложение участникът следва да визуализира и 

определи времетраенето на дейността по изготвяне и подписване на Констативен акт (Акт 

обр.15), хронологично да я съобрази и отрази в контекста на всички останали дейности. Това е 

предназначението на този компонент от техническото предложение – да се обозначат в своята 

хронологична последователност и със съответното им времетраене отделните дейности, 

включително и такива по изготвянето на нормативно предвидени документи, обезпечаващи 

законосъобразното изпълнение и документиране на целия строителния процес. 

Във връзка с така изложеното е налице хипотезата на условието в документацията 

(Приложение №3), че ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване в 

предложения срок за изпълнение и линейния график и в Методиката за оценка (стр. 4, т. 2 от 

условията за отстраняване), а именно, че участник се отстранява от процедурата, ако се 

установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и 

изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката.  

 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 0+940 - Позиция 2 

„Формиране на земната основа“ (стр. 22)  в табличната част е предвидена следната 

механизация: багер с хидр.чук и самосвал. В линейния календарен график за дейност - Позиция 

2 „Формиране на земната основа“ от участък №1 от км 0+000 до км 0+940, като необходима 

механизация фигурира бандажен валяк. В случая е налице несъответствие/противоречие 

между отделните компоненти на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 0+940 - Позиция 8 

“Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително 

всички разходи, съгласно проекта.“ (стр. 26)  в табличната част е предвидена следната 

механизация: от позиция 3 у-к 1 тротоари (комбиниран багер с чук и самосвал). Като по-надолу 

е направено следното описание „Следва демонтажа на бордюрите заедно с подложния бетон, 

на който са били монтирани, като за целта се използва комбиниран багер с хидравличен чук. 

След изкопаване се събират бетоновите бордюри с кофата на челен товарач, който ги 

натоварва на самосвал“. В линейния календарен график за дейност „Разкъртване на бетонови 

бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно 

проекта“ от участък №1 от км 0+000 до км 0+940, като необходима механизация фигурират 

поз.3 у-к1 тротоари  - комбиниран багер с хидр.чук  и самосвал.  Нито в графика, нито в 

диаграмите на механизацията е предвиден челен товарач за събиране и натоварване на 
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бетоновите бордюри. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните 

компоненти на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 0+940 - Позиция 11 

“Разрушаване на асфалтова настилка включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 

определено разстояние, разтоварване на депо.“ (стр. 28)  в табличната част е предвидена 

следната механизация: комбиниран багер с хидр.чук, самосвал, фугорез. В линейния календарен 

график за дейност Позиция 11 “Разрушаване на асфалтова настилка включително изкопаване, 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо.“ от участък №1 

от км 0+000 до км 0+940, като необходима механизация фигурира комбиниран багер с хидр.чук, 

самосвал. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти 

на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и продължителност 

на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 0+940 - Позиция 4 

“Доставка и полагане на несортиран трошен камък за тротоари, съгласно изискванията на  ТС.“ 

(стр. 51)  в табличната част е предвидена следната механизация: самосвал и мини челен товарач. 

По-надолу е направено следното описание: „Полагането на несортирания трошен камък за 

тротоари ще се изпълняват върху предварително подготвена основа. Насипва се на пластове и 

се уплътнява от самоходни валяци и лека уплътнителна техника до достигане на проектната 

плътност“. В линейния календарен график за дейност „Доставка и полагане на несортиран 

трошен камък за тротоари, съгласно изискванията на  ТС.“ от участък №1 от км 0+000 до км 

0+940, като необходима механизация фигурират - самосвал и мини челен товарач.  Нито в 

графика, нито в диаграмите на механизацията са предвидени валяци за уплътняване на 

трошения камък. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните 

компоненти на техническото предложение. 
 

 Част МЕ.4 не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на този 

елемент, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.4  от документацията за участие. Предложението 

на участника съдържа мерки за преодоляване на затруднения от: нарушен физически достъп на 

жителите и гостите на града и на транспортните средства; замърсяване на околната среда, в т.ч. 

въздуха; от аварии прекъсващи нормалното водоснабдяване, електроснабдяване и/или други 

комуникации; от избухване на пожар на строителната площадка; от замърсяване на 

прилежащите пътища; от причиняване на щети на трети лица и имоти. Изискването на 

Възложителя към минималното съдържание на този елемент е да бъде предложена реализация 

на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга 

засегнати лица. Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими са: „• 

Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 

между крайните точки на пътните отсечки; • Информиране на постоянно и временно 

пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-

монтажни работи“, като всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ“. За нито една от идентифицираните от Възложителя базови мерки, както и за 

останалите, предложени от участника, не са обособени и не могат да бъдат идентифицирани 
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изискваните два компонента А). и Б). Единственото място, където е споменато нещо за 

информиране на населението, е в предложението за мерки за справяне със затрудненията от 

нарушен физически достъп на местното население и гостите на гр. Вършец, а то е както следва: 

„На ключово място ще бъде поставена информационна табела с информация за строежа, 

времето за изпълнение на строителството, строител, строителен надзор и координатор по 

безопасност и здраве. Табелата ще подготвим като включим в нея и цветни изображения на 

очаквания резултат от строителните работи с цел да минимизираме негативното 

отношение на живущите към непредотвратимото неудобство от затруднения физически 

достъп.“ В тази връзка може да се счита, че липсва разработено предложение за 

реализация на една от минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, 

базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно: „Информиране на постоянно 

и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи“, т.е. предложението на участника в тази му част (МЕ.4.) е 

непълно и не отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието 

му. 
 

 Част МЕ.5. не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на този 

елемент , предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.5  от документацията за участие. Предложението 

на участника съдържа стратегия за изпълнение на мерките и разгледани 14 аспекта на 

екологичното равновесие, които биха били засегнати от строителството, като за всеки са 

изброени мерки за опазването им. Изискването на Възложителя към минималното съдържание 

на този елемент е да бъде предложена реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес 

върху околната среда. Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими са: 

„•Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, 

масла и др. работни течности от механизацията; •Намаляване запрашеността на 

атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; •Управление на генерираните строителни 

отпадъци в процеса на строителство“, като всяка мярка е необходимо да съдържа 

едновременно следните два компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. За нито една от идентифицираните от 

Възложителя базови мерки, както и за останалите, предложени от участника, не са обособени и 

не могат да бъдат идентифицирани изискваните два компонента А). и Б). За базовата мярка 

„Управление на генерираните строителни отпадъци“ съдържанието, посочено по-горе, а 

именно: „Общото са качествата, които се вземат под внимание и които участват като 

критерии за съставяне на оценката. Именно тези качества е необходимо да се имат предвид 

при избора на строителен материал. Това са основните параметри, като в някои методики 

може да има малка разлика в списъка от качества. Отделните параметри имат различна 

тежест и се оценяват по различни скали, като крайната оценка е функция от всички тях.“ не 

само, че не съдържа двата компонента: : „А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ“, но и въобще не се отнася до управление на 

строителни отпадъци. В тази връзка може да се счита, че липсва разработено предложение 

за реализация на една от минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, 

базови мерки за ограничаване негативното влияние върху околната среда, а именно: 

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството“, т.е. 
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предложението на участника в тази му част (МЕ.5.) е непълно и не отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя към съдържанието му. 

 

Всички горепосочени 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. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“. 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. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 129/16.03.2018 

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

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

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

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

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

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

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

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

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

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

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

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

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

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

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

условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се явява 
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„неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки. 

 

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

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД за Обособена позиция №2 „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 

0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“ няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

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

16.00 часа на 30.10.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 09.11.2018 

г. от 09:00 часа. 

 

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

 

На 09.11.2018 г. от 09:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

 

3. Участник  „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ЕООД 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 148 (сто 

четиридесет и осем) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата 

инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и 

подписването 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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи: 

- За строително монтажните работи на обекта – 3 години (три години); 

- За съоръженията на обекта – 10 години (десет години). 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 
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4.1. Предложение относно подхода и организация на изпълнение на обекта, включително 

технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР – Описана е технологията 

за изпълнение на следните видове СМР – Сигнализация на пътно-ремонтните работи; Изкоп на 

неподходящ материал; Формиране и уплътняване на земната основа; Технологично (нивелетно) 

фрезоване; Полагане на подосновни пластове от несортиран трошен камък; Бетонови работи; 

Армировъчни работи; Кофражни работи; Повдигане нивото на дъждоприемните шахти; 

Полагане на бетонови бордюри; Запълване на единични пукнатини; полагане на битумни 

разливи (Първи и Втори битумен разлив); Полагане на неплътен и плътен асфалтобетон; 

Полагане на хоризонтална пътна маркировка; Поставяне на пътни знаци; Трасиране на кабелна 

линия; Направа на телекомуникационна шахта; Тръби за полагане на кабели; Полагане на HDPE 

тръба; Маркировка със сигнална лента; Полагане на тротоарни плочи; Отводняване и 

принадлежности на пътя; Стоманена предпазна ограда. Участникът е разгледал мерки и 

изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР . 

4.2. Предложение за организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация 

на работата на човешкия ресурс -  участникът е описал методиката за определяне на 

необходимите ресурси за изпълнение на работите. Направено е описание на ресурсите, като 

вид/квалификация и брой, като в табличен вид за всички дейности от предмета на поръчката са 

посочени броя работници. В две отделни таблици  са описани строителните продукти 

необходими  за изпълнението на поръчката, разпределени по видове СМР, както и  видовете и 

количества строителни машини, автотранспортни средства и ръчни електроинструменти. 

Предложена е организация на работата на човешкия ресурс, като са описани отговорностите и 

задълженията в управлението на проекта на следните експерти: Ръководител проект, 

Технически ръководител на обекта, Помощник технически ръководител, Експерт „Контрол на 

качеството“, Експерт „ЗБУТ“   

4.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експерти и заинтересовани лица. -  представена е организационна 

структура отразяваща комуникационните връзки вътре в екипа на изпълнителя, които са 

разделени на вертикални (например ръководител на екипа – ключови експерти) и хоризонтални 

(например между организационните експерти, между техническите експерти и т.н.). Участника 

е описал видовете комуникация между членовете на екипа. Разгледана е и комуникацията и 

взаимодействието с Възложителя и заинтересованите страни, като е обърнато внимание на 

координацията между Авторски надзор и Строител и  координацията със строителен надзор.  

4.4. Предложение за реализиране на базови мерки, касаещи социални характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху засегнатите лица. 

4.4.1 Организация на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътни отсечки – в табличен вид е описан обхвата и 

предмета на мярката, както следва: спазване на разработената проектна част „Временна 

организация на движение”; съгласуване на организацията на работата по проекта с общинските 

власти; осигуряване на обходни маршрути; достъп до обекта; социално въздействие, като за 

всички е направено описание на текущото прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението и. 

4.4.2 Информиране на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящите строително-монтажни работи. - в табличен вид е описан 

обхвата и предмета на мярката, както следва: осигуряване на достатъчна информация на 

преминаващите, постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите и други; 

продължаваща комуникация с власти и граждани; сигнализация; ограждане, като за всички е 
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направено описание на текущото прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението и. 

4.4.3 Допълнителни мерки извън базовите - в табличен вид е описан обхвата и предмета 

на мярката, както следва: спиране на електроснабдяване; спиране на водоснабдяване; спиране 

на газоснабдяване; спиране на сметосъбирането; ограничаване на въздействията от 

механизацията; обезопасяване на площадките, като за всички е направено описание на 

текущото прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението и. Направен е  план за организация на изпълнението на мерки за 

намаляване на неудобството на населението. 

4.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната 

среда. 

4.5.1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др.работни течности от механизацията  - в табличен вид е описан обхвата и 

предмета на мярката, както следва: замърсяване – вода: замърсяване на водите в района поради 

непознаване на изискванията, замърсяване на водите в района с ГСМ, замърсяване на водите в 

района с маслени отпадъци; замърсяване – предотвратяване с опасни вещества: замърсяване с 

опасни вещества поради непознаване на изискванията, утечки на масла от машините, разлив на 

опасни за околната среда вещества и химикали, замърсяване с опасни вещества от абсорбени, 

филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, 

замърсяване на околното пространство от непочистване или нередовно почистване на работната 

площадка; замърсяване – емисии на вредни газове: превишаване на законоустановените 

ограничения за степента на емисиите в резултат на непознаване на нормативните изисквания, 

разпространение на вредни газове в резултат на изгаряне на строителната площадка на гуми, 

масла, отпадъци и др., разпространение на вредни газове в резултат на изхвърляне на материали 

отделящи вредни вещества, разпространение на вредни газове в резултат на изходящия от 

двигателите на транспортната техника и строителните машини газ, разпространение на вредни 

газове в резултат на работа с неизправни и нерегулирани ДВГ, генериране на вредни газове от 

машините, транспортната техника и строителни машини, като за всички е направено описание 

на текущото прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението и. 

4.5.2 Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката - в 

табличен вид е описан обхвата и предмета на мярката, както следва: запрашеност: превишаване 

на законоустановените ограничения за запрашеност поради непознаване на нормативните 

изисквания, замърсяване на строителната площадка и разпространение на прах в района на 

площадката и в околността, прахови емисии в резултат на разпиляване на материали, земни 

маси и строителни отпадъци, като за всички е направено описание на текущото прилагане на 

мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и. 

4.5.3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство - в 

табличен вид е описан обхвата и предмета на мярката, както следва: замърсяване – строителни 

отпадъци: замърсяване със строителни отпадъци поради непознаване на изискванията, 

замърсяване със строителни отпадъци на околната среда в резултат на нерегламентирано 

депониране, генериране на строителни отпадъци в следствие на строителни дейности; 

замърсяване – битови отпадъци: замърсяване с битови отпадъци на околната среда в резултат на 

нерегламентирано депониране, замърсяване с битови отпадъци на околната среда в резултат на 

ниски хигиенни навици на работниците и служителите, като за всички е направено описание на 

текущото прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 
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отклонение от изпълнението и. 

4.5.4 Допълнителни мерки извън базовите - в табличен вид е описан обхвата и предмета 

на мярката, както следва: шум: превишаване на законоустановените ограничения относно шум в 

резултат на непознаване на нормативните изисквания, шум, генериран от движение на 

обслужващия строителството товарен транспорт, шумово въздействие върху сгради (жилищни, 

обществени и др.) и хора от строителните дейности, шумово въздействие, генерирано от 

неизправни и нерегулирани ДВГ и/или неизправни машини и техника, шумово въздействие, 

генерирано от работата на празен ход на транспортните и строителни машини; вибрации: 

дразнения върху хората и фауната, като за всички е направено описание на текущото прилагане 

на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

и. 

4.6. Линеен график, придружен от диаграма на работната ръка и механизацията. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

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

с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на 

техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и 

предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на 

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

мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 

 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на технологично (нивелетно) 

фрезоване е записано следното: „Отстранения при фрезоването материал се натоварва и се 

транспортира на определеното за това депо. Не се допуска складиране или продължително 

престояване на фрезования материал на обекта.“, но видно от посочената механизация в 

линейния календарен график и описана също в т. „Предложение за организация на обезпечаване 

на необходимите ресурси“ от техническото предложение на участника за дейност - 

„Технологично фрезоване“, като необходима механизация фигурира само фреза, без да са 

предвидени транспортни средства за извозване на фрезования материал до депо. В случая е 

налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 

 

 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на полагане на неплътен и плътен 

асфалтобетон е записано следното: „За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на 

асфалтовата смес се осигурява подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скороср на 

придвижване и възможности.“, но видно от посочената механизация в линейния календарен 

график и описана също в т. „Предложение за организация на обезпечаване на необходимите 

ресурси“ от техническото предложение на участника за дейностите – „Асфалтова смес за долен 

пласт на покритието 0/22  / биндер / за ремонт на пътна настилка с различна дебелина и 

широчина“, „Асфалтова смес за основен пласт на покритието 0/16  / битуминизиран трошен 

камък /  с различна широчина“ и „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с 

дебелина в уплътнено състояние 4 см“, като необходима механизация фигурира само 
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асфалтополагаща машина и валяк, без да са предвидени необходимите транспортни средства за 

доставка на асфалтовите смеси. В случая е налице несъответствие/противоречие между 

отделните компоненти на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на полагане на хоризонтална пътна 

маркировка е записано следното: „Изпълнението на светлоотразителната пътна маркировка 

с разделено полагане на маркировъчния материал и стъклените перли трябва да се извършва с 

помощта на маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и 

разпръскване на стъклените перли“, но видно от посочената механизация в линейния 

календарен график и описана също в т. „Предложение за организация на обезпечаване на 

необходимите ресурси“ от техническото предложение на участника за дейността „Хоризонтална 

маркировка“, не е предвидена механизация за изпълнение. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото предложение. 
 

Всички горепосочени 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. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“. 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. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 129/16.03.2018 

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

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

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

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

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

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

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

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

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

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

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

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

обществените поръчки. 

 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „ТЕХНО - 

ЕНЕРДЖИ“ ЕООД за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“. 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 134 (сто тридесет и 

четири) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната 

площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата 

инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и 

подписването 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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи: 

- За строително монтажните работи на обекта – 3 години (три години); 

- За съоръженията на обекта – 10 години (десет години). 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 
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4.1. Предложение относно подхода и организация на изпълнение на обекта, включително 

технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР – Описана е технологията 

за изпълнение на следните видове СМР – Почистване на терена и банкета, Разкъртване на 

бетонови бордюри, бетонови водещи ивици и асфалтовата настилка, Сигнализация на пътно-

ремонтните работи; Изкоп на неподходящ материал; Формиране и уплътняване на земната 

основа; Технологично (нивелетно) фрезоване; Полагане на подосновни пластове от несортиран 

трошен камък; Бетонови работи; Армировъчни работи; Кофражни работи; Повдигане нивото на 

дъждоприемните шахти; Запълване на единични пукнатини; Полагане на битумни разливи 

(Първи и Втори битумен разлив); Полагане на неплътен и плътен асфалтобетон; Полагане на 

хоризонтална пътна маркировка; Поставяне на пътни знаци; Трасиране на кабелна линия; 

Направа на телекомуникационна шахта; Тръби за полагане на кабели; Полагане на HDPE тръба; 

Маркировка със сигнална лента; Полагане на тротоарни плочи; Отводняване и принадлежности 

на пътя; Стоманена предпазна ограда. Участникът е разгледал мерки и изисквания за 

осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР . 

4.2. Предложение за организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация 

на работата на човешкия ресурс -  участникът е описал методиката за определяне на 

необходимите ресурси за изпълнение на работите. Направено е описание на ресурсите, като 

вид/квалификация и брой, като в табличен вид за всички дейности от предмета на поръчката са 

посочени броя работници. В две отделни таблици  са описани строителните продукти 

необходими  за изпълнението на поръчката, разпределени по видове СМР, както и  видовете и 

количества строителни машини, автотранспортни средства и ръчни електроинструменти. 

Предложена е организация на работата на човешкия ресурс, като са описани отговорностите и 

задълженията в управлението на проекта на следните експерти: Ръководител проект, 

Технически ръководител на обекта, Помощник технически ръководител, Експерт „Контрол на 

качеството“, Експерт „ЗБУТ“   

4.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експерти и заинтересовани лица. -  представена е организационна 

структура отразяваща комуникационните връзки вътре в екипа на изпълнителя, които са 

разделени на вертикални (например ръководител на екипа – ключови експерти) и хоризонтални 

(например между организационните експерти, между техническите експерти и т.н.). Участника 

е описал видовете комуникация между членовете на екипа. Разгледана е и комуникацията и 

взаимодействието с Възложителя и заинтересованите страни, като е обърнато внимание на 

координацията между Авторски надзор и Строител и  координацията със строителен надзор.  

4.4. Предложение за реализиране на базови мерки, касаещи социални характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху засегнатите лица. 

4.4.1 Организация на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътни отсечки – в табличен вид е описан обхвата и 

предмета на мярката, както следва: спазване на разработената проектна част „Временна 

организация на движение”; съгласуване на организацията на работата по проекта с общинските 

власти; осигуряване на обходни маршрути; достъп до обекта; социално въздействие, като за 

всички е направено описание на текущото прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението и. 

4.4.2 Информиране на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящите строително-монтажни работи. - в табличен вид е описан 

обхвата и предмета на мярката, както следва: осигуряване на достатъчна информация на 

преминаващите, постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите и други; 

продължаваща комуникация с власти и граждани; сигнализация; ограждане, като за всички е 
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направено описание на текущото прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението и. 

4.4.3 Допълнителни мерки извън базовите - в табличен вид е описан обхвата и предмета 

на мярката, както следва: спиране на електроснабдяване; спиране на водоснабдяване; спиране 

на газоснабдяване; спиране на сметосъбирането; ограничаване на въздействията от 

механизацията; обезопасяване на площадките, като за всички е направено описание на 

текущото прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението и. Направен е  план за организация на изпълнението на мерки за 

намаляване на неудобството на населението. 

4.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната 

среда. 

4.5.1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др.работни течности от механизацията  - в табличен вид е описан обхвата и 

предмета на мярката, както следва: замърсяване – вода: замърсяване на водите в района поради 

непознаване на изискванията, замърсяване на водите в района с ГСМ, замърсяване на водите в 

района с маслени отпадъци; замърсяване – предотвратяване с опасни вещества: замърсяване с 

опасни вещества поради непознаване на изискванията, утечки на масла от машините, разлив на 

опасни за околната среда вещества и химикали, замърсяване с опасни вещества от абсорбени, 

филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, 

замърсяване на околното пространство от непочистване или нередовно почистване на работната 

площадка; замърсяване – емисии на вредни газове: превишаване на законоустановените 

ограничения за степента на емисиите в резултат на непознаване на нормативните изисквания, 

разпространение на вредни газове в резултат на изгаряне на строителната площадка на гуми, 

масла, отпадъци и др., разпространение на вредни газове в резултат на изхвърляне на материали 

отделящи вредни вещества, разпространение на вредни газове в резултат на изходящия от 

двигателите на транспортната техника и строителните машини газ, разпространение на вредни 

газове в резултат на работа с неизправни и нерегулирани ДВГ, генериране на вредни газове от 

машините, транспортната техника и строителни машини, като за всички е направено описание 

на текущото прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението и. 

4.5.2 Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката - в 

табличен вид е описан обхвата и предмета на мярката, както следва: запрашеност: превишаване 

на законоустановените ограничения за запрашеност поради непознаване на нормативните 

изисквания, замърсяване на строителната площадка и разпространение на прах в района на 

площадката и в околността, прахови емисии в резултат на разпиляване на материали, земни 

маси и строителни отпадъци, като за всички е направено описание на текущото прилагане на 

мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и. 

4.5.3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство - в 

табличен вид е описан обхвата и предмета на мярката, както следва: замърсяване – строителни 

отпадъци: замърсяване със строителни отпадъци поради непознаване на изискванията, 

замърсяване със строителни отпадъци на околната среда в резултат на нерегламентирано 

депониране, генериране на строителни отпадъци в следствие на строителни дейности; 

замърсяване – битови отпадъци: замърсяване с битови отпадъци на околната среда в резултат на 

нерегламентирано депониране, замърсяване с битови отпадъци на околната среда в резултат на 

ниски хигиенни навици на работниците и служителите, като за всички е направено описание на 

текущото прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 
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отклонение от изпълнението и. 

4.5.4 Допълнителни мерки извън базовите - в табличен вид е описан обхвата и предмета 

на мярката, както следва: шум: превишаване на законоустановените ограничения относно шум в 

резултат на непознаване на нормативните изисквания, шум, генериран от движение на 

обслужващия строителството товарен транспорт, шумово въздействие върху сгради (жилищни, 

обществени и др.) и хора от строителните дейности, шумово въздействие, генерирано от 

неизправни и нерегулирани ДВГ и/или неизправни машини и техника, шумово въздействие, 

генерирано от работата на празен ход на транспортните и строителни машини; вибрации: 

дразнения върху хората и фауната, като за всички е направено описание на текущото прилагане 

на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

и. 

4.6. Линеен график, придружен от диаграма на работната ръка и механизацията. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

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

с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на 

техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и 

предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на 

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

мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 

 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на технологично (нивелетно) 

фрезоване е записано следното: „Отстранения при фрезоването материал се натоварва и се 

транспортира на определеното за това депо. Не се допуска складиране или продължително 

престояване на фрезования материал на обекта.“, но видно от посочената механизация в 

линейния календарен график и описана също в т. „Предложение за организация на обезпечаване 

на необходимите ресурси“ от техническото предложение на участника за дейност - 

„Технологично фрезоване“, като необходима механизация фигурира само фреза, без да са 

предвидени транспортни средства за извозване на фрезования материал до депо. В случая е 

налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 

 

 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на полагане на неплътен и плътен 

асфалтобетон е записано следното: „За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на 

асфалтовата смес се осигурява подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на 

придвижване и възможности.“, но видно от посочената механизация в линейния календарен 

график и описана също в т. „Предложение за организация на обезпечаване на необходимите 

ресурси“ от техническото предложение на участника за дейностите – „Асфалтова смес за долен 

пласт на покритието 0/22  / биндер / за ремонт на пътна настилка с различна дебелина и 

широчина“, „Асфалтова смес за основен пласт на покритието 0/16  / битуминизиран трошен 

камък /  с различна широчина“ и „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с 

дебелина в уплътнено състояние 4 см“, като необходима механизация фигурира само 
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асфалтополагаща машина и валяк, без да са предвидени необходимите транспортни средства за 

доставка на асфалтовите смеси. В случая е налице несъответствие/противоречие между 

отделните компоненти на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на полагане на хоризонтална пътна 

маркировка е записано следното: „Изпълнението на светлоотразителната пътна маркировка 

с разделено полагане на маркировъчния материал и стъклените перли трябва да се извършва с 

помощта на маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и 

разпръскване на стъклените перли“, но видно от посочената механизация в линейния 

календарен график и описана също в т. „Предложение за организация на обезпечаване на 

необходимите ресурси“ от техническото предложение на участника, за дейността 

„Хоризонтална маркировка“ не е предвидена механизация за изпълнение. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото предложение. 

 

Всички горепосочени 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. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“. 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. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 129/16.03.2018 

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

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

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

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

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

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

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

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

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

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

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

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

обществените поръчки. 

 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „ТЕХНО - 

ЕНЕРДЖИ“ ЕООД за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 

с обща дължина 1835 м“ няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

 

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

12.30 часа на 09.11.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 19.11.2018 

г. от 11:00 часа. 

 

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

 

На 19.11.2018 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

 

4. Участник  „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто и петдесет) 

календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от 
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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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи: 

- За реконструкция и рехабилитация на общински път – 2 година (две години); 

- За всички новоизпълнени строителни конструкции – 10 години (десет години); 

- За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура – 8 години (осем години). 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. МЕ1.Предложение за подхода и организацията на изпълнение на обекта.  

4.1.1. Подробно описание на предмета на обществената поръчка - представено е описание 

на обхвата и целите на проекта, съществуващото положение и предвидените за изпълнение 

дейности, съгласно Техническата спецификация. 

4.1.2. Начин и последователност на извършване на работите и дейностите-описание на 

организация на работите, съгласно договора. – участникът е описал основните етапи за 

строителството и е посочил подробни мотиви относно избрана последователност: 

 Етап І – Подготвителен период; 

 Етап ІІ – Строителен период; 

 Етап ІІІ – Приключване и предаване на обекта; 

4.1.3. Технология на изпълнение на основните СМР - участникът е направил описание на 

видовете СМР и тяхната последователност: Отлагане върху терена и проверка на проектния 

наклон, машинен изкоп, разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и разваляне 

на тротоарна настилка, технологично фрезоване, трошено-каменна настилка, бетонови бордюри, 

тротоарни плочи, тактилни плочи, запълване на единични пукнатини със широчина по-малко от 

3мм, асфалтобетонова настилка, направа на първи битумен разлив, направа на втори битумен 

разлив, ревизиране, почистване и повдигане на съществуващи РШ и ДШ, подмяна на 

компрометирани дъждоприемни шахти, повдигане до проектното ниво на съществуващите 

кабелни шахти, кофражни работи, бетонови работи, транспорт на бетона, полагане и вибриране, 

стандартни пътни знаци, хоризонтална маркировка, полагане на защитни тръби, шахти, реперни 

стълбчета. Посочена е организацията по демобилизация, подготовка на документи за предаване 

на обекта и предаване на обекта.  

4.1.4 Организация на строителната площадка – описан е подробно начина на складиране 

и охрана на оборудване и материали, охрана на обекта, пропускателен режим за приобектови 

лагери, както и по какъв начин ще се гарантира експлоатацията на пътя от трети лица по време 

на СМР. Направена е  разработка за Здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение 

на СМР, съблюдавайки общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството. 

4.2. МЕ2. Предложение за организация на работата на човешкия ресурс 
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4.2.1. Организация на ключовия персонал -  участникът е посочил ключови експерти, 

които ще използва за изпълнение на обекта:  

* Ръководител на обекта; 

* Технически ръководител; 

* Специалист контрол на качеството; 

* Специалист ЗБУТ; 

* Инженер Геодезия; 

Подробно са описани задачи и отговорности на ключовия персонал, съгласно дейностите 

в обхвата на поръчката и отделните задачи и под – задачи за всеки един от ключовите експерти.  

4.2.2. Разпределение на задачите на екипа и функциите при всеки етап от изпълнението 

на поръчката - участникът е описал етапите за изпълнение на строителството, като за всеки от 

тях е дефинирал  функциите и отговорностите на ключовите експерти. 

4.2.3. Обосноваване на възлагането на отделните задачи от експертния екип на 

работниците -направена е подробна обосновка относно възлагането на отделните задачи от 

експертния екип на работниците. 

4.2.4. Работни екипи за изпълнение на строителството – участника е описал, че съгласно 

приложената диаграма на работната ръка и механизация се показва времевото разпределение на 

обекта през целия период на строителство. 

Участника е представил ефикасни контролни дейности по организацията на изпълнение 

и по спазване на технологичните изисквания, като е описал и система за записване и 

документиране на изпитванията, пробите и проверките. Направено е описание на системата по 

управление на качеството, осигуряваща гарантиране на качеството и постигане на резултати 

съобразно изискванията на обществената поръчка.  

4.3. МЕ3. Предложение по отношение комуникацията и координацията – участникът е 

направил обосновка на процесите по управление на комуникацията и е дефинирал участниците 

в комуникационния процес на обекта, а именно: Възложител; Строител; Строителен надзор; 

Проектант, Ръководител на обекта, Технически ръководител, Инженер геодезия, Специалист 

ЗБУТ, Специалист контрол на качеството. В табличен вид е обоснована организацията и 

изпълнението на основните дейности по реализирането на предмета на договора. В схематичен 

вид е описан начина на комуникация със Възложителя. Посочен е начина на координацията и 

комуникацията между отделните звена и ангажирани ключови експерти на изпълнителя. 

4.4. МЕ4. Предложение за реализация на идентифицираните базови мерки, касаещи 

социалните характеристики. – участникът е разгледал базово дефинирани минимално 

необходими мерки: 1.Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва 

транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 2.Информиране на 

постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи. 

4.5. МЕ5. Предложение за реализация на идентифицираните базови мерки за 

ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда - участникът 

е разгледал базово дефинирани минимално необходими мерки: 1.Недопускане на замърсяване 

на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 

механизацията; 2.Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; 3.Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 
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4.6. МЕ6. Линеен график Представеният от участника график е направен под формата на 

Диаграма на Гант, придружен е от диаграма на работната ръка и механизацията.  Графикът 

отразява поетапността на изпълнение на обекта по дейности и задачи. Графикът съдържа 

информация за начало и край на обекта, продължителност в дни, механизация, брой на 

работната ръка.  

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, единодушното мнение на комисията е: От 

представеното Техническо предложение на  „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД става ясно, че 

същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията 

за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е 

изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем 

информация и данни, съобразено е с изискванията на действащото законодателство, вкл. 

и относно предложените от участника гаранционни срокове, със съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Отделните 

компоненти от техническото предложение на участника кореспондират помежду си, като 

комисията не установи противоречия и несъответствия помежду им. 

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

ГРУП ХОЛД“ АД за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ да бъде допуснат до оценка на техническото 

предложение. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“. 
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 125 (сто двадесет и 

пет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната 

площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата 

инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и 

подписването 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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи: 

- За реконструкция и рехабилитация на общински път – 2 година (две години); 

- За всички новоизпълнени строителни конструкции – 10 години (десет години); 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 

общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-

812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. Водопада“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 119 / 164 

- За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура – 8 години (осем години). 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. МЕ1.Предложение за подхода и организацията на изпълнение на обекта.  

4.1.1. Подробно описание на предмета на обществената поръчка - представено е описание 

на обхвата и целите на проекта, съществуващото положение и предвидените за изпълнение 

дейности, съгласно Техническата спецификация. 

4.1.2. Начин и последователност на извършване на работите и дейностите-описание на 

организация на работите, съгласно договора. – участникът е описал основните етапи за 

строителството и е посочил подробни мотиви относно избрана последователност: 

 Етап І – Подготвителен период; 

 Етап ІІ – Строителен период; 

 Етап ІІІ – Приключване и предаване на обекта; 

4.1.3. Технология на изпълнение на основните СМР - участникът е направил описание на 

видовете СМР и тяхната последователност: Отлагане върху терена и проверка на проектния 

наклон, машинен изкоп, демонтаж на стоманена предпазна ограда, разкъртване на бетонови 

бордюри и бетонови водещи ивици и разваляне на тротоарна настилка, технологично фрезоване, 

разрушаване на асфалтовата настилка, трошено-каменна настилка, бетонови бордюри, тротоарни 

плочи, тактилни плочи, запълване на единични пукнатини със широчина по-малко от 3мм, 

асфалтобетонова настилка, направа на първи битумен разлив, направа на втори битумен разлив, 

стоманена предпазна ограда, парапет, бетонови работи, транспорт на бетона, полагане и 

вибриране, стандартни пътни знаци, хоризонтална маркировка, полагане на защитни тръби, 

шахти, реперни стълбчета. Посочена е организацията по демобилизация, подготовка на 

документи за предаване на обекта и предаване на обекта.  

4.1.4 Организация на строителната площадка – описан е подробно начина на складиране 

и охрана на оборудване и материали, охрана на обекта, пропускателен режим за приобектови 

лагери, както и по какъв начин ще се гарантира експлоатацията на пътя от трети лица по време 

на СМР. Направена е  разработка за Здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение 

на СМР, съблюдавайки общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството. 

4.2. МЕ2. Предложение за организация на работата на човешкия ресурс 

4.2.1. Организация на ключовия персонал -  участникът е посочил ключови експерти, 

които ще използва за изпълнение на обекта:  

* Ръководител на обекта; 

* Технически ръководител; 

* Специалист контрол на качеството; 

* Специалист ЗБУТ; 

* Инженер Геодезия; 
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Подробно са описани задачи и отговорности на ключовия персонал, съгласно дейностите 

в обхвата на поръчката и отделните задачи и под – задачи за всеки един от ключовите експерти.  

4.2.2. Разпределение на задачите на екипа и функциите при всеки етап от изпълнението 

на поръчката - участникът е описал етапите за изпълнение на строителството, като за всеки от 

тях е дефинирал  функциите и отговорностите на ключовите експерти. 

4.2.3. Обосноваване на възлагането на отделните задачи от експертния екип на 

работниците -направена е подробна обосновка относно възлагането на отделните задачи от 

експертния екип на работниците. 

4.2.4. Работни екипи за изпълнение на строителството – участника е описал, че съгласно 

приложената диаграма на работната ръка и механизация се показва времевото разпределение на 

обекта през целия период на строителство. 

Участника е представил ефикасни контролни дейности по организацията на изпълнение 

и по спазване на технологичните изисквания, като е описал и система за записване и 

документиране на изпитванията, пробите и проверките. Направено е описание на системата по 

управление на качеството, осигуряваща гарантиране на качеството и постигане на резултати 

съобразно изискванията на обществената поръчка.  

4.3. МЕ3. Предложение по отношение комуникацията и координацията – участникът е 

направил обосновка на процесите по управление на комуникацията и е дефинирал участниците 

в комуникационния процес на обекта, а именно: Възложител; Строител; Строителен надзор; 

Проектант, Ръководител на обекта, Технически ръководител, Инженер геодезия, Специалист 

ЗБУТ, Специалист контрол на качеството. В табличен вид е обоснована организацията и 

изпълнението на основните дейности по реализирането на предмета на договора. В схематичен 

вид е описан начина на комуникация със Възложителя. Посочен е начина на координацията и 

комуникацията между отделните звена и ангажирани ключови експерти на изпълнителя. 

4.4. МЕ4. Предложение за реализация на идентифицираните базови мерки, касаещи 

социалните характеристики. – участникът е разгледал базово дефинирани минимално 

необходими мерки: 1.Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва 

транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 2.Информиране на 

постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи 

строително-монтажни работи. 

4.5. МЕ5. Предложение за реализация на идентифицираните базови мерки за 

ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда - участникът 

е разгледал базово дефинирани минимално необходими мерки: 1.Недопускане на замърсяване 

на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от 

механизацията; 2.Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; 3.Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 

4.6. МЕ6. Линеен график Представеният от участника график е направен под формата на 

Диаграма на Гант, придружен е от диаграма на работната ръка и механизацията.  Графикът 

отразява поетапността на изпълнение на обекта по дейности и задачи. Графикът съдържа 

информация за начало и край на обекта, продължителност в дни, механизация, брой на 

работната ръка.  

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, единодушното мнение на комисията е: От 
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представеното Техническо предложение на  „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД става ясно, че 

същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията 

за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е 

изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем 

информация и данни, съобразено е с изискванията на действащото законодателство, вкл. 

и относно предложените от участника гаранционни срокове, със съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Отделните 

компоненти от техническото предложение на участника кореспондират помежду си, като 

комисията не установи противоречия и несъответствия помежду им. 

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

ГРУП ХОЛД“ АД за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 

с обща дължина 1835 м“ да бъде допуснат до оценка на техническото предложение. 

 

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

14.30 часа на 19.11.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 27.11.2018 

г. от 10:00 часа. 

 

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

 

На 27.11.2018 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 
 

5. Участник  ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто петдесет) 

календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването 

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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи: 

- Гаранционен срок при основни ремонти на пътища – 1 година (една година); 

- Гаранционен срок за съоръжения при ново строителство – 10 години (десет години). 
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3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. Описание на предмета на обществената поръчка – представена е извадка от 

Техническата спецификация, описваща предмета на обществената поръчка, обхватът и целите 

на проекта, съществуващото положение и проектните решения по част „Пътна“, включени в 

инвестиционния проект. 

4.2. МЕ. 1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ 

технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с 

нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение 

(изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 

организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на 

възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.  

4.3. МЕ. 2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, 

организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 

състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на 

приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при 

което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения 

от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 

и предварително обявените условия на възложителя. 

4.4. МЕ. 3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол 

и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в 

рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването ѝ. 

4.5. МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 

4.6. МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес 

върху околната среда. 

4.7. МЕ.6. Линеен график, диаграма на работната ръка и механизацията. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

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

с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на 

техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и 

предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД да бъде отстранен от 

участие в процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на 

аргументите, основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 
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Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката и изисквания на Възложителя, тъй като единият от предложените гаранционни 

срокове за изпълнените строително-монтажни работи в Приложение № 3 от документацията за 

участие е за основни ремонти на пътища - 1 (една) година, а следва да бъде офериран такъв за 

рехабилитация и реконструкция на пътища, който е минимум 2 (две) години, следователно 

предложеният от участника гаранционен срок е по-кратък от законово установения в чл. 20, ал. 

4, т. 8 от Наредба № 2 от 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. 

С Решение № 129/16.03.2018 г.  на Кмета на Община Вършец е открита процедура по реда 

на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложителят, съгласно правомощията си, е дефинирал предмета 

на поръчката като реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на гр. 

Вършец. Възложителят е утвърдил документацията за участие, а част от нея е Приложение № 3 

– Техническо предложение, съгласно т. 4 на което участниците следва да предложат 

гаранционен срок за всички видове строително – монтажни работи, като в забележка е 

посочено, че „предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни 

работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 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 чл. 160, ал. 4 

и ал. 5 от ЗУТ.“ Предметът на поръчката е определен като „реконструкция и рехабилитация“ и 

в случай, че участникът е имал възражения по обхвата и дефиницията на поръчката, същият е 

могъл да подаде жалба срещу същата в определените от закона срокове или при неясноти да 

поиска разяснения от Възложителя по реда на чл. 33 от ЗОП. Следва да се отбележи, че никой 

от участниците не се е възползвал от възможността да поиска разяснения от Възложителя 

относно оферирането на гаранционните срокове, което води до извода, че участниците не са 

имали неяснота по този въпрос. Нещо повече – от дефинирания предмет на поръчката като 

„реконструкция и рехабилитация“  е видно, че дейностите от предмета на поръчката са 

обобщени коректно в наименованието на същата, с което утвърдената от възложителя 

документация в максимална степен е съобразена с принципа за прозрачност. С това за 

участниците е дадена изчерпателна информация и съответно – за тях е било ясно и безспорно в 

коя хипотеза от Наредба № 2 от 2003 г. попадат дейностите от обхвата на поръчката. 

В Наредба № 2 от 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 е отразено, че за осигуряване нормалното функциониране и ползване на 

завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и 

въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи. Съгласно чл. 20, ал. 2 гаранционните срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с 

договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект и те не могат да 

бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредбата. 

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. за минималните гаранционни срокове 

на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: за 

автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни 

ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при 

основни ремонти - една година. Според изложеното в Приложение № 7.1. от документацията за 

участие – Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект и приложеното 

Разрешение за строеж № 25/07.10.2016 г., предметът на обществената поръчка касае 
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рехабилитация и реконструкция на общински път, като основната цел на проектната разработка 

е направа на нова пътна настилка, включително пътна основа, където липсва, изграждане на 

нови тротоари и цялостна подмяна на прилежащите бордюри.  

Според предвидените строително – монтажни дейности и анализирайки текста на т. 8 от 

чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 от 2003 г., може да се заключи, че минималният гаранционен срок за 

извършените строителни дейности по рехабилитацията и реконструкцията на пътища е 2 (две) 

години. Този извод следва от последното предложение на въпросната разпоредба, според което 

едногодишният гаранционен срок се прилага единствено, когато се касае за основен ремонт на 

„останалите пътища и улици“. В случая, дейностите по проекта включват полагане на изцяло 

нови асфалтобетонови пластове, нова пътна конструкция, нови тротоари и бордюри, т.е. 

дейности, надхвърлящи по обхват включените в понятието „основен ремонт“ дейности. 

Съгласно § 5, т. 42 от ДР на ЗУТ "основен ремонт" на строеж е частично възстановяване 

и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или 

инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално 

вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други 

видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им 

годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация“. В подкрепа на това, 

следва да се отбележи, че по смисъла на § 1 от ДР на Наредба № 2 от 31.07.2003 г., 

„рехабилитация“ е строителна дейност, свързана с възстановяване, реконструкция, 

разширяване или модернизиране на частта от елементите на пътната, транспортната, 

електронната съобщителна, енергийната, водоснабдителната, канализационната и 

хидромелиоративната инфраструктура“. 

Видно от горецитираните дефиниции и видовете работи, подробно описани в 

документацията за участие и приложенията към нея, дейностите от предмета на поръчката 

попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 8, предложение 4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г., т.е. минималният гаранционен срок е 2 (две) години. В тази връзка може да се 

заключи, че предложеният от участника гаранционен срок от 1 (една) година е предложение, 

несъответстващо на определения от законодателя в Наредба № 2/31.07.2003г. за съответния 

строителен обект минимален гаранционен срок, т.е. техническото предложение на участника 

противоречи на приложимите към случая законови разпоредби. 

Така констатирания порок в техническото предложение на участника, не може да бъде 

саниран 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. Представеното техническо предложение на участника 

не отговаря на изискванията на Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“. 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. 
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Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 129/16.03.2018 

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

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

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

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

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

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

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

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

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

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

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

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

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

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

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

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

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

обществените поръчки. 

В този смисъл Решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) № 564 от 

08.05.2014 г. по преписка № КЗК-313/320/325/362/363/2014 г., потвърдено от Решение № 

9486 от 07.07.2014 г. по адм. дело № 7546/2014 г. на Върховния административен съд 

(ВАС); Решение № 764 от 06.10.2016 г. на КЗК по преписка № КЗК-449/2016 г.; Решение № 

8201 от 04.07.2016 г. по адм. дело № 6122/2016 г. Решение на КЗК № 282 от 21.03.2013 г. по 

преписка № КЗК-165/2013 г., оставено в сила с Решение от 09.07.2013 на ВАС адм. дело № 

5558/2013; Решение на КЗК № 1031 от 27.07.2011 г. по преписка № КЗК-719/729/743/2011 г.; 

Решение на КЗК № 1461 от 20.11.2014 г. по преписка № КЗК-1124/2014 г. и Решение № 4384 

от 21.04.2015 г. по адм. дело № 15809/2014 г.  на ВАС; Решение № 3900 от 07.04.2015 г. по 

адм. дело № 15250/2014 г. на ВАС; (всички отнасящи се до една и съща хипотеза на 

Наредба №2/2003 г., а именно: „останалите пътища и улици“). 

 

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

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. 

Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ няма 

да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“. 
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 

общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-

812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. Водопада“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 126 / 164 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто петдесет) 

календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването 

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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи: 

- Гаранционен срок при основни ремонти на пътища – 1 година (една година); 

- Гаранционен срок за съоръжения при ново строителство – 10 години (десет години). 

3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. Описание на предмета на обществената поръчка – представена е извадка от 

Техническата спецификация, описваща предмета на обществената поръчка, обхватът и целите 

на проекта, съществуващото положение и проектните решения по част „Пътна“, включени в 

инвестиционния проект. 

4.2. МЕ. 1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ 

технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с 

нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение 

(изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 

организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на 

възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.  

4.3. МЕ. 2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, 

организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 

състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на 

приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при 

което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения 

от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта 

и предварително обявените условия на възложителя. 

4.4. МЕ. 3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в 

рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването ѝ. 

4.5. МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 

въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 
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4.6. МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната 

среда. 

4.7. МЕ.6. Линеен график, диаграма на работната ръка и механизацията. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

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

с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на 

техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и 

предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД да бъде отстранен от 

участие в процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на 

аргументите, основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката и изисквания на Възложителя, тъй като единият от предложените гаранционни 

срокове за изпълнените строително-монтажни работи в Приложение № 3 от документацията за 

участие е за основни ремонти на пътища - 1 (една) година, а следва да бъде офериран такъв за 

рехабилитация и реконструкция на пътища, който е минимум 2 (две) години, следователно 

предложеният от участника гаранционен срок е по-кратък от законово установения в чл. 20, ал. 

4, т. 8 от Наредба № 2 от 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. 

С Решение № 129/16.03.2018 г.  на Кмета на Община Вършец е открита процедура по реда 

на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложителят, съгласно правомощията си, е дефинирал предмета 

на поръчката като реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на гр. 

Вършец. Възложителят е утвърдил документацията за участие, а част от нея е Приложение № 3 

– Техническо предложение, съгласно т. 4 на което участниците следва да предложат 

гаранционен срок за всички видове строително – монтажни работи, като в забележка е 

посочено, че „предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни 

работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 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 чл. 160, ал. 4 

и ал. 5 от ЗУТ.“ Предметът на поръчката е определен като „реконструкция и рехабилитация“ и 

в случай, че участникът е имал възражения по обхвата и дефиницията на поръчката, същият е 

могъл да подаде жалба срещу същата в определените от закона срокове или при неясноти да 

поиска разяснения от Възложителя по реда на чл. 33 от ЗОП. Следва да се отбележи, че никой 

от участниците не се е възползвал от възможността да поиска разяснения от Възложителя 

относно оферирането на гаранционните срокове, което води до извода, че участниците не са 

имали неяснота по този въпрос. Нещо повече – от дефинирания предмет на поръчката като 

„реконструкция и рехабилитация“  е видно, че дейностите от предмета на поръчката са 

обобщени коректно в наименованието на същата, с което утвърдената от възложителя 

документация в максимална степен е съобразена с принципа за прозрачност. С това за 

участниците е дадена изчерпателна информация и съответно – за тях е било ясно и безспорно в 

коя хипотеза от Наредба № 2 от 2003 г. попадат дейностите от обхвата на поръчката. 
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В Наредба № 2 от 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 е отразено, че за осигуряване нормалното функциониране и ползване на 

завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и 

въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи. Съгласно чл. 20, ал. 2 гаранционните срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с 

договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект и те не могат да 

бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредбата. 

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. за минималните гаранционни срокове 

на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: за 

автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни 

ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при 

основни ремонти - една година. Според изложеното в Приложение № 7.1. от документацията за 

участие – Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект и приложеното 

Разрешение за строеж № 26/07.10.2016 г., предметът на обществената поръчка касае 

рехабилитация и реконструкция на общински път, като основната цел на проектната разработка 

е направа на нова пътна настилка, включително пътна основа, където липсва, изграждане на 

нови тротоари и цялостна подмяна на прилежащите бордюри.  

Според предвидените строително – монтажни дейности и анализирайки текста на т. 8 от 

чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 от 2003 г., може да се заключи, че минималният гаранционен срок за 

извършените строителни дейности по рехабилитацията и реконструкцията на пътища е 2 (две) 

години. Този извод следва от последното предложение на въпросната разпоредба, според което 

едногодишният гаранционен срок се прилага единствено, когато се касае за основен ремонт на 

„останалите пътища и улици“. В случая, дейностите по проекта включват полагане на изцяло 

нови асфалтобетонови пластове, нова пътна конструкция, нови тротоари и бордюри, т.е. 

дейности, надхвърлящи по обхват включените в понятието „основен ремонт“ дейности. 

Съгласно § 5, т. 42 от ДР на ЗУТ "основен ремонт" на строеж е частично възстановяване 

и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или 

инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално 

вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други 

видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им 

годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация“. В подкрепа на това, 

следва да се отбележи, че по смисъла на § 1 от ДР на Наредба № 2 от 31.07.2003 г., 

„рехабилитация“ е строителна дейност, свързана с възстановяване, реконструкция, 

разширяване или модернизиране на частта от елементите на пътната, транспортната, 

електронната съобщителна, енергийната, водоснабдителната, канализационната и 

хидромелиоративната инфраструктура“. 

Видно от горецитираните дефиниции и видовете работи, подробно описани в 

документацията за участие и приложенията към нея, дейностите от предмета на поръчката 

попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 8, предложение 4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г., т.е. минималният гаранционен срок е 2 (две) години. В тази връзка може да се 

заключи, че предложеният от участника гаранционен срок от 1 (една) година е предложение, 

несъответстващо на определения от законодателя в Наредба № 2/31.07.2003г. за съответния 

строителен обект минимален гаранционен срок, т.е. техническото предложение на участника 

противоречи на приложимите към случая законови разпоредби. 
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Така констатирания порок в техническото предложение на участника, не може да бъде 

саниран 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. Представеното техническо предложение на участника 

не отговаря на изискванията на Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“. 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. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 129/16.03.2018 

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

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

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

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

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

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

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

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

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

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

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

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

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

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

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

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

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

обществените поръчки. 

В този смисъл Решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) № 564 от 

08.05.2014 г. по преписка № КЗК-313/320/325/362/363/2014 г., потвърдено от Решение № 

9486 от 07.07.2014 г. по адм. дело № 7546/2014 г. на Върховния административен съд 

(ВАС); Решение № 764 от 06.10.2016 г. на КЗК по преписка № КЗК-449/2016 г.; Решение № 

8201 от 04.07.2016 г. по адм. дело № 6122/2016 г. Решение на КЗК № 282 от 21.03.2013 г. по 

преписка № КЗК-165/2013 г., оставено в сила с Решение от 09.07.2013 на ВАС адм. дело № 

5558/2013; Решение на КЗК № 1031 от 27.07.2011 г. по преписка № КЗК-719/729/743/2011 г.; 

Решение на КЗК № 1461 от 20.11.2014 г. по преписка № КЗК-1124/2014 г. и Решение № 4384 

от 21.04.2015 г. по адм. дело № 15809/2014 г.  на ВАС; Решение № 3900 от 07.04.2015 г. по 
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адм. дело № 15250/2014 г. на ВАС; (всички отнасящи се до една и съща хипотеза на 

Наредба №2/2003 г., а именно: „останалите пътища и улици“). 

 

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

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – 

м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“ няма да бъде отворено, 

разгледано и оценено.  

 

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

13.40 часа на 27.11.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 05.12.2018 

г. от 13:30 часа. 

 

 

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

 

На 05.12.2018 г. от 13:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

 

6. Участник  „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто и петдесет) 

календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването 

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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи: 

- За реконструкция и рехабилитация на пътя – 2 години (две години); 

- За всички новоизпълнени строителни конструкции – 10 години (десет години); 

- За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура – 8 години (осем години). 
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3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. МЕ. 1  Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта.  

4.1.1  Кратка характеристика на обекта и на строителната площадка  - представено е 

описание на обхвата и целите на проекта, съществуващото положение и предвидените за 

изпълнение дейности, съгласно Техническата спецификация. 

4.1.2 Организация на строителната площадка – засегнати са основни елементи, които 

ще се спазват при изпълнението на обекта. 

4.1.3 Технология на строителството-участникът е предложил технология на изпълнение 

на следните дейности: участника е предложил методи и технологии на изпълнение, 

съответстващи на предмета на поръчката, както следва: подготвителни и земни работи, пътни 

работи, отводняване и принадлежности на пътя, сигнализация с пътни значи и маркировка, 

телекомуникации, конструктивна, тротоари, асфалтови работи 

4.1.4 Организация на производството и доставка на строителни продукти  - участника е  

описал начина на доставка и складиране на основните материали. 

4.1.5 Временна организация на движението – участника подробно е описал начина на 

работа, без да е необходимо цялостното затваряне на пътя и е приложил схеми, съгласно 

проекта по ВОД 

4.1.6 Почистване на строителният обект и подготовка за приемането му – описан са 

дейностите по привеждането на обекта в готовност за приемане. 

4.1.7 Общи изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството- 

участникът е направил разработка за Здравословни и безопасни условия на труд, съблюдавайки 

общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

4.2. МЕ.2 Организационна структура на ръководния персонал и последователност и 

взаимовръзка на извършваните СМР - представена е условна йерархична схема. Участникът е 

предложил организация на работата на предложения от него ключовия екип и подробно е 

описал как се разпределят отговорностите между тях. Направено е разпределение на експертите 

по всички дейности на ниво отделна задача и са описани материалите необходими за 

изпълнението на всяка дейност. Участника е посочил, че ще изпълни обекта в 3 етапа (Етап I 

Подготвителни работи (Мобилизация); Етап II: Работи по изпълнение на СМР; Етап III: 

Заключителен (Демобилизация), като е описал мотивите относно избрана последователност и е  

направил подробно описание на всеки един от етапите на изпълнение на обекта. В табличен вид 

е представена технологичната последователност на предвидените за изпълнение СМР по етапи 

и участъци. Реализирането на  дейностите е обосновано, като всеки отделен вид СМР е 

обезпечен с техническо оборудване и работници. 

4.3. МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол 

и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в 

рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването ѝ. – описани за мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

експерти, с които ще се гарантира качественото изпълнение на поръчката. Предложени са 

организация и методи за вътрешен контрол и организация на работата, с който се гарантира 

качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката, като са описани 

контролът на качеството на закупуваните продукти и материали, входящия контрол на 

закупените продукти, предвидени са мерки и изисквания за осигуряване на качеството при 
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изпълнение на СМР, чрез Интегрирана система за управление. Участникът предвидил начините 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процес на 

строителството, както и координацията и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими и гарантиращи качественото и срочно изпълнение на поръчката.  

Представени са мерки за недопускане прекъсването на процеса на комуникация и координация 

между заинтересованите страни. 

4.4. МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 

въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. – участникът е описал  базовите 

мерки, касаещи социални характеристики: „Организиране на работния процес, така че да се не 

се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“ и 

„Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 

относно предстоящи строително-монтажни работи“, като е направил изложение по двата 

компонента А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на 

мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

Описани са и следните допълнителни мерки, касаещи социални характеристики: Намаляване на 

затрудненията на местното население свързани със заобикалящата ги среда (шум, запрашеност, 

вибрации, замърсяване и др.); Организиране на работния процес при спазване на правилна 

технологична последователност, включително времетраене; Осигуряване на достъп на 

пешеходци, хора с увреждания и ползватели на сгради  попадащи в обхвата на строителната 

площадка или в непосредствена близост до нея; Опазване на имуществената собственост;  

Прекъсване на инженерни мрежи в зоната на строителната площадка, като  за всяка от тях се 

съдържа едновременно и  двата компонента А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението й. 

4.5. МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната 

среда. - участникът е описал  базовите мерки, касаещи околната среда: „Недопускане на 

замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни 

течности от механизацията“, „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 

изпълнение на поръчката“ и „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

строителство“, като е направил изложение по двата компонента А). Предложение относно 

обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 

на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

Описани са и следните допълнителни мерки, касаещи околната среда: Предотвратяване на 

замърсяване на терени близки до строителната площадка, които не попадат в обхвата на 

проекта; Предотвратяване на замърсяване на строителната площадка, като  за всяка от тях се 

съдържат едновременно и  двата компонента А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението й. 

4.6. Представеният от участника график е направен под формата на Диаграма на Гант, 

придружен е от диаграма на работната ръка и механизацията.  Графикът отразява поетапността 

на изпълнение на обекта по дейности и задачи. Участникът е посочил етапите съобразно 

изложението в техническото предложение. Графикът съдържа информация за начало и край на 

обекта, продължителност в дни, механизация, брой на работната ръка. В линейния график  със 

стрелки и графики са посочени последователността и взаимообвързаността между отделните 
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дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Срокът за изпълнение на обекта от 

предложен от участника е 150 календарни дни. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, единодушното мнение на комисията е: От 

представеното Техническо предложение на „ИНФРА РОУДС“ ЕООД става ясно, че 

същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията 

за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е 

изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем 

информация и данни, съобразено е с изискванията на действащото законодателство, вкл. 

и относно предложените от участника гаранционни срокове, със съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Отделните 

компоненти от техническото предложение на участника кореспондират помежду си, като 

комисията не установи противоречия и несъответствия помежду им. 

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

РОУДС“ ЕООД за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ да бъде допуснат до оценка на техническото 

предложение. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“. 
 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 150 (сто и петдесет) 

календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването 

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). 

2. Предложен гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни 

работи: 

- За реконструкция и рехабилитация на пътя – 2 години (две години); 

- За всички новоизпълнени строителни конструкции – 10 години (десет години); 

- За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура – 8 години (осем години). 
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3. Деклариран срок на валидност на офертата - 6  (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, 

посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

4.1. МЕ. 1  Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта.  

4.1.1.  Кратка характеристика на обекта и на строителната площадка  - представено е 

описание на обхвата и целите на проекта, съществуващото положение и предвидените за 

изпълнение дейности, съгласно Техническата спецификация. 

4.1.2. Организация на строителната площадка – засегнати са основни елементи, които 

ще се спазват при изпълнението на обекта. 

4.1.3. Технология на строителството-участникът е предложил технология на изпълнение 

на следните дейности: участника е предложил методи и технологии на изпълнение, 

съответстващи на предмета на поръчката, както следва: подготвителни и земни работи, пътни 

работи, отводняване и принадлежности на пътя, сигнализация с пътни значи и маркировка, 

телекомуникации, тротоари, асфалтови работи 

4.1.4. Организация на производството и доставка на строителни продукти  - участника е  

описал начина на доставка и складиране на основните материали. 

4.1.5. Временна организация на движението – участника подробно е описал начина на 

работа, без да е необходимо цялостното затваряне на пътя и е приложил схеми, съгласно 

проекта по ВОД 

4.1.6. Почистване на строителният обект и подготовка за приемането му – описан са 

дейностите по привеждането на обекта в готовност за приемане. 

4.1.7. Общи изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството- 

участникът е направил разработка за Здравословни и безопасни условия на труд, съблюдавайки 

общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. 

4.2. МЕ.2 Организационна структура на ръководния персонал и последователност и 

взаимовръзка на извършваните СМР - представена е условна йерархична схема. Участникът е 

предложил организация на работата на предложения от него ключовия екип и подробно е 

описал как се разпределят отговорностите между тях. Направено е разпределение на експертите 

по всички дейности на ниво отделна задача и са описани материалите необходими за 

изпълнението на всяка дейност. Участника е посочил, че ще изпълни обекта в 3 етапа (Етап I 

Подготвителни работи (Мобилизация); Етап II: Работи по изпълнение на СМР; Етап III: 

Заключителен (Демобилизация), като е описал мотивите относно избрана последователност и е  

направил подробно описание на всеки един от етапите на изпълнение на обекта. В табличен вид 

е представена технологичната последователност на предвидените за изпълнение СМР по етапи 

и участъци. Реализирането на  дейностите е обосновано, като всеки отделен вид СМР е 

обезпечен с техническо оборудване и работници. 

4.3. МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол 

и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в 

рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването ѝ. – описани за мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

експерти, с които ще се гарантира качественото изпълнение на поръчката. Предложени са 

организация и методи за вътрешен контрол и организация на работата, с който се гарантира 

качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката, като са описани 

контролът на качеството на закупуваните продукти и материали, входящия контрол на 

закупените продукти, предвидени са мерки и изисквания за осигуряване на качеството при 
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изпълнение на СМР, чрез Интегрирана система за управление. Участникът предвидил начините 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процес на 

строителството, както и координацията и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими и гарантиращи качественото и срочно изпълнение на поръчката.  

Представени са мерки за недопускане прекъсването на процеса на комуникация и координация 

между заинтересованите страни. 

4.4. МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 

въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. – участникът е описал  базовите 

мерки, касаещи социални характеристики: „Организиране на работния процес, така че да се не 

се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“ и 

„Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 

относно предстоящи строително-монтажни работи“, като е направил изложение по двата 

компонента А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на 

мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

Описани са и следните допълнителни мерки, касаещи социални характеристики: Намаляване на 

затрудненията на местното население свързани със заобикалящата ги среда (шум, запрашеност, 

вибрации, замърсяване и др.); Организиране на работния процес при спазване на правилна 

технологична последователност, включително времетраене; Осигуряване на достъп на 

пешеходци, хора с увреждания и ползватели на сгради  попадащи в обхвата на строителната 

площадка или в непосредствена близост до нея; Опазване на имуществената собственост;  

Прекъсване на инженерни мрежи в зоната на строителната площадка, като  за всяка от тях се 

съдържа едновременно и  двата компонента А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението й. 

4.5. МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната 

среда. - участникът е описал  базовите мерки, касаещи околната среда: „Недопускане на 

замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни 

течности от механизацията“, „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 

изпълнение на поръчката“ и „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

строителство“, като е направил изложение по двата компонента А). Предложение относно 

обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 

на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

Описани са и следните допълнителни мерки, касаещи околната среда: Предотвратяване на 

замърсяване на терени близки до строителната площадка, които не попадат в обхвата на 

проекта; Предотвратяване на замърсяване на строителната площадка, като  за всяка от тях се 

съдържат едновременно и  двата компонента А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението й. 

4.6. Представеният от участника график е направен под формата на Диаграма на Гант, 

придружен е от диаграма на работната ръка и механизацията.  Графикът отразява поетапността 

на изпълнение на обекта по дейности и задачи. Участникът е посочил етапите съобразно 

изложението в техническото предложение. Графикът съдържа информация за начало и край на 

обекта, продължителност в дни, механизация, брой на работната ръка. В линейния график  със 

стрелки и графики са посочени последователността и взаимообвързаността между отделните 
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дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Срокът за изпълнение на обекта от 

предложен от участника е 150 календарни дни. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, единодушното мнение на комисията е: От 

представеното Техническо предложение на „ИНФРА РОУДС“ ЕООД става ясно, че 

същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията 

за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е 

изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем 

информация и данни, съобразено е с изискванията на действащото законодателство, вкл. 

и относно предложените от участника гаранционни срокове, със съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Отделните 

компоненти от техническото предложение на участника кореспондират помежду си, като 

комисията не установи противоречия и несъответствия помежду им. 

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

РОУДС“ ЕООД за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 

с обща дължина 1835 м“ да бъде допуснат до оценка на техническото предложение. 

 

 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 

следните  

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Не допуска до оценка на параметрите на техническото предложение следните 

участници: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 

 Участник „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“. 

 Участник „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 Участник „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД 

 

2. Допуска до оценка на параметрите на техническото предложение следните 

участници: 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“. 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

 

 

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

17.00 часа на 05.12.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 13.12.2018 

г. от 09:00 часа. 

 

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

 

На 13.12.2018 г. от 09:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

IV. Комисията продължи работата си с оценка на параметрите на техническото 

предложение на участника, съгласно определения критерий „Икономически най-изгодна 

оферта“, въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”, 

описан в документацията за участие, по методиката за определяне на оценката, както 

следва: 

 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

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

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. точки 

П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката –(Тп) 50 

П2 -  Ценово предложение  (Цп) 50 
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Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т. 

Указания за определяне на оценката по всеки показател 

1. Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) 

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.  

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки 

участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по 

скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническата 

спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложени в 

документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На оценка 

подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на 

възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на 

възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на 

действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са 

съобразени с предмета на поръчката. 

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите 

спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, 

който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от 

посочените в процедурата основания за отстраняване. 
 

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за 

изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните 

изискуеми елементи:  

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ 

технология,последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с 

нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение 

(изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно 

организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на 

възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.  

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, 

организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - 

състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват 

на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, , с посочена йерархична схема, 

при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за 

изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица 

в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването ѝ. 
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МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 

въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо 

задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими 

към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 

 Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната 

среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи 

и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др.работни течности от механизацията; 

• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; 

• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 

МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или 

еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който 

отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи 

по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и 

всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и 

разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична 

последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на 

обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за 

изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната 

продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден 

за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и 
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взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения 

срок. Линейния график следва да  е в съответствие с техническите спецификации и 

предварително обявените условия на възложителя.  

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се 

представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя 

изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя.  

Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и 

предложените организация и подход на изпълнение на дейностите следва да е налице пълно 

съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на 

самия линеен график. 

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на 

Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните 

дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на 

изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ 

строителните процеси се отстранява.  

Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да 

съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от 

Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието 

на останалите елементи от техническото предложение. 

ВАЖНО!  

Участник се отстранява от процедурата: 

1. Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите 

спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на 

техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката; 

3. Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на 

отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение; 
 

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално 

поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми 

елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на 

резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация, като в случай, че 

спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване 

или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи 

условия, то ще бъде оценено с минималния брой точки по показателя – 30,00 (тридесет) 

точки. 

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на 

възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, 

гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на 

резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто 

включване или поставяне на текстове) на някое от изброените по-долу условия, 

надграждащи техническото предложение, ще получи за наличие на всяко едно условие 
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допълнително по 5,00 (пет) точки за всяко едно от изброените по-долу условия (пояснение: 

при мотивирано наличие на само едно надграждащо условие оценката се определя на 35,00 

точки /30,00т + 5,00т/, при две надграждащи условия - 40,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т./, 

при три – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/, при четири – 50,00 точки, /30,00т + 

5,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/. 

 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях 

изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са 

дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и 

оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата, като са формулирани конкретно 

предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-

добро качество на изпълнението.  

 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни 

мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния 

контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически 

подходи за изпълнение, които освен да гарантират качественото, навременно изпълнение в 

съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, 

стандарти и практики, обосновава повишване на ефективността при изпълнението на 

поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно 

намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите 

работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват 

и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от 

възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно 

намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите 

работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват 

и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. 
 

ВАЖНО ! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото 

няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на 

поръчката, за оферти, в които по отношение на което и да е от описаните „Условия, 

надграждащи техническото предложение“ е констатирано наличие на външни признаци 

за спазването им, но същите не отговарят на условията за надграждане на 
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предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не  допринася за качеството на 

изпълнението. 

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното  предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение 

на конкретно условие бъдат открити  такива пропуски и/или несъответствия, които  от 

една страна не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на 

правилната технологична последователност и минималните изисквания на възложителя, 

но от друга страна наличието на пропуски и/или несъответствия, в конкретното условие, 

не позволява на същото да допринесе за повишавне качеството на изпълнението.  
 

Важно! Достатъчно е наличието на една от горецитираните хипотези, за да не бъде 

отчетено условието като надграждащо техническото предложение. 

 

2. Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 

50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  
 

Цп = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки),  където  
 

Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без 

ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Цmin е най-ниската предложена обща цена от всички участници, без включени 

непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите 

участници. 

Цп е оценката по показателя. 
 

Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база 

предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката без в 

нея да се включва предложената от участника стойност за непредвидени разходи при 

изпълнение на обекта. 
 

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  

 

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне 

на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на 

чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП. 

 

 

1.Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 

 

След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложени в Методиката 

за оценка, комисията оцени участника, както следва: 

Оценка по показател  П1 – Техническо предложение (Тп): 
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Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на 

изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, 

се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към 

съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в 

документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В 

тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи 

техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертите, както следва: 
 

1.1. В т. „МЕ.2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ЧОВЕШКИЯ 

РЕСУРС“ изложението на техническото предложение участникът е направил разпределение на 

ресурсите – механизация  и работници, съгласно графика за изпълнение и диаграмата на 

работната ръка и механизацията по видове строително монтажни работи , включени в обхвата 

на обекта.  

При направен обстоен преглед на техническото предложение, комисията не откри 

посочване на ключови моменти, изходни данни и фактори за всеки вид задача, както и  

разпределение на  експертния персонал и  необходимите материални ресурси по видове 

строително монтажни работи. 
 

Изводи: С оглед на констатираното комисията не приема изложението на участника 

за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

Мотиви:  

Участникът не е посочил за всяка задача ключови моменти при изпълнението, 

свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение 

на поръчката,  не е дефинирал необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали) с 

посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 

спецификата на задачата, и не е . 
 

1.2 Надграждащо направление 2. Показана е йерархична структура на експертния 

персонал. Участника е представил ефикасни контролни дейности по организацията на 

изпълнение и по спазване на технологичните изисквания, като е описал и система за записване 

и документиране на изпитванията, пробите и проверките. Направено е описание на системата 

по управление на качеството, осигуряваща гарантиране на качеството и постигане на резултати 

съобразно изискванията на обществената поръчка. Направена е подробна обосновка относно 

възлагането на отделните задачи от експертния екип на работниците. 

 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 

надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 
 

2.3 При обстоен преглед на изложението на участника по т. МЕ.4 не са открити 

допълнителни мерки касаещи социални характеристики описани съгласно изискванията на 

възложителя  с предложение за: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). 

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й. 
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Изводи: С оглед на констатираното комисията не приема изложението на участника 

за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 
 

Мотиви:  

Участникът не е описал допълнителни мерки касаещи социални характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица, освен базовите, които да отговарят на условията на надграждащо направление 3. 

 

2.4 При обстоен преглед на изложението на участника по т. МЕ.5 не са открити 

допълнителни мерки касаещи екологични характеристики описани съгласно изискванията на 

възложителя  с предложение за: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). 

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й. 
 

Изводи: С оглед на констатираното комисията не приема изложението на участника 

за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

Мотиви: Участникът не е описал допълнителни мерки касаещи екологични 

характеристики, освен базовите, които да отговарят на условията на надграждащо 

направление 4.  
 

Решение на комисията: 

С оглед на направената от комисията проверка за наличие на надграждащи направления,  

комисията констатира наличието на едно мотивирано надграждащо направление. 

Съобразно методиката за оценка показател Тп (Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката), комисията присъжда на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД следната 

оценка: 

 30,00+5,00 = 35,00 точки. 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“. 

 

След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложени в 

Методиката за оценка, комисията оцени участника, както следва: 

Оценка по показател  П1 – Техническо предложение (Тп): 

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на 

изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, 

се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към 

съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в 

документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В 

тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи 
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техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертите, както следва: 

 

1.1. В т. „МЕ.2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ЧОВЕШКИЯ 

РЕСУРС“ изложението на техническото предложение участникът е направил разпределение на 

ресурсите – механизация  и работници, съгласно графика за изпълнение и диаграмата на 

работната ръка и механизацията по видове строително монтажни работи , включени в обхвата 

на обекта.  

При направен обстоен преглед на техническото предложение, комисията не откри 

посочване на ключови моменти, изходни данни и фактори за всеки вид задача, както и  

разпределение на  експертния персонал и  необходимите материални ресурси по видове 

строително монтажни работи. 

 

Изводи: С оглед на констатираното комисията не приема изложението на участника 

за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

Мотиви:  

Участникът не е посочил за всяка задача ключови моменти при изпълнението, 

свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение 

на поръчката,  не е дефинирал необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали) с 

посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 

спецификата на задачата, и не е . 

 

1.2 Надграждащо направление 2. Показана е йерархична структура на експертния 

персонал. Участника е представил ефикасни контролни дейности по организацията на 

изпълнение и по спазване на технологичните изисквания, като е описал и система за записване 

и документиране на изпитванията, пробите и проверките. Направено е описание на системата 

по управление на качеството, осигуряваща гарантиране на качеството и постигане на резултати 

съобразно изискванията на обществената поръчка. Направена е подробна обосновка относно 

възлагането на отделните задачи от експертния екип на работниците. 
 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 

надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

 

1.3 При обстоен преглед на изложението на участника по т. МЕ.4 не са открити 

допълнителни мерки касаещи социални характеристики описани съгласно изискванията на 

възложителя  с предложение за: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). 

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й. 

 

Изводи: С оглед на констатираното комисията не приема изложението на участника 

за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

Мотиви:  
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Участникът не е описал допълнителни мерки касаещи социални характеристики, а 

именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица, освен базовите, които да отговарят на условията на надграждащо направление 3. 
 

1.4 При обстоен преглед на изложението на участника по т. МЕ.5 не са открити 

допълнителни мерки касаещи екологични характеристики описани съгласно изискванията на 

възложителя  с предложение за: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). 

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й. 

 

Изводи: С оглед на констатираното комисията не приема изложението на участника 

за надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

Мотиви: Участникът не е описал допълнителни мерки касаещи екологични 

характеристики, освен базовите, които да отговарят на условията на надграждащо 

направление 4.  

 

Решение на комисията: 

С оглед на направената от комисията проверка за наличие на надграждащи направления,  

комисията констатира наличието на едно мотивирано надграждащо направление. 

Съобразно методиката за оценка показател Тп (Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката), комисията присъжда на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД следната 

оценка: 

 30,00+5,00 = 35,00 точки. 

 

2. Участник „ИНФРА РОУДС“  ЕООД 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 
 

След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложени в Методиката 

за оценка, комисията оцени участника, както следва: 

Оценка по показател  П1 – Техническо предложение (Тп): 

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на 

изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, 

се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към 

съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в 

документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В 

тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи 

техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертите, както следва: 

1.1.В т. Надграждащо направление 1, участникът е направил дефиниция на ключовите 

моменти, изходните данни и факторите. Формулирани са технически подходи за изпълнение,  

резултиращи еднозначно в постигнато по- добро качество на изпълнението. 
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В табличен вид от настоящото изложение, участникът е представил таблици със 

разпределение на задачите по ресурси – човешки, технически, материални. За всяка задача 

участникът е посочил ключов момент, изходни данни и фактори, експертен персонал, задачи и 

отговорности, брой работници, материални ресурси, технически ресурси. 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 

надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

1.2.В т. Надграждащо направление 2 участникът е посочил, че разполага с въведена 

Система за управление на качеството  ISO 9001:2008, система за околна среда ISO 14001:2004  и 

безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Посочил е предимствата, които осигуряват 

наличието на упоменатите стандарти. В изложението си участникът е посочил, че ще разработи  

План за управление на качеството на обекта. Представени са основните аспекти на плана за 

управление на качеството. Описани са документите по управление на качеството. Участникът е 

описал входящият контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от 

Възложителя, контролни тестове. Описана е подробно структура за управление на качеството на 

проекта. Участникът е направил подробно описание на управление на документите, управление 

на записите, отговорност на ръководството, ангажимент на ръководството. Представени са 

конкретни мерки и действия от страна на експертния персонал по отношение спазване на 

нормативните изисквания. Участникът е определил отговорни лица, определени да 

задълженията и отговорностите на ангажирания персонал.  

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 

надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

1.3.От направеното изложение по т. Надграждащо направление 3 е видно, че участникът е 

описал пет допълнителни мерки, а именно: 

1.„ Намаляване на затрудненията на местното население свързани със заобикалящата 

ги среда (шум, запрашеност, вибрации, замърсяване и др.)“.  

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

2.„Организиране на работния процес при спазване на правилна технологична 

последователност, включително времетраене“ 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 
 

3.„Осигуряване на достъп на пешеходци, хора с увреждания и ползватели на сгради  

попадащи в обхвата на строителната площадка или в непосредствена близост до нея“ 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 
 

4. „Опазване на имуществената собственост“ 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 
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предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 
 

5. „Прекъсване на инженерни мрежи в зоната на строителната площадка“ 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 

надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

1.4.От направеното изложение по т. Надграждащо направление 4 е видно, че освен 

базовите мерки, участникът е посочил две допълнителни мерки, касаещи екологични 

характеристики, именно: 

1.„Управление на генерираните санитарно-битови отпадъци в процеса на 

строителството“.  

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 
 

2. „Предотвратяване на замърсяване на терени близки до строителната площадка, 

които не попадат в обхвата на проекта“ 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 

надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

Решение на комисията: 

С оглед на направената от комисията проверка за наличие на надграждащи направления, 

комисията констатира наличието на четири мотивирани надграждащи направления. 

Съобразно методиката за оценка по показател Тп (Техническо предложение за изпълнение 

на поръчката), комисията присъжда на участника „ИНФРА РОУДС“  ЕООД следната 

оценка: 

- 30,00+ 5,00+5,00+5,00+5,00 = 50,00 точки. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“. 

След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложени в Методиката 

за оценка, комисията оцени участника, както следва: 
 

Оценка по показател  П1 – Техническо предложение (Тп): 
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Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на 

изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, 

се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към 

съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в 

документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В 

тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи 

техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертите, както следва: 

1.1.В т. Надграждащо направление 1, участникът е направил дефиниция на ключовите 

моменти, изходните данни и факторите. Формулирани са технически подходи за изпълнение,  

резултиращи еднозначно в постигнато по- добро качество на изпълнението. 

В табличен вид от настоящото изложение, участникът е представил таблици със 

разпределение на задачите по ресурси – човешки, технически, материални. За всяка задача 

участникът е посочил ключов момент, изходни данни и фактори, експертен персонал, задачи и 

отговорности, брой работници, материални ресурси, технически ресурси. 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 

надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

1.2.В т. Надграждащо направление 2 участникът е посочил, че разполага с въведена 

Система за управление на качеството  ISO 9001:2008, система за околна среда ISO 14001:2004  и 

безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Посочил е предимствата, които осигуряват 

наличието на упоменатите стандарти. В изложението си участникът е посочил, че ще разработи  

План за управление на качеството на обекта. Представени са основните аспекти на плана за 

управление на качеството. Описани са документите по управление на качеството. Участникът е 

описал входящият контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от 

Възложителя, контролни тестове. Описана е подробно структура за управление на качеството на 

проекта. Участникът е направил подробно описание на управление на документите, управление 

на записите, отговорност на ръководството, ангажимент на ръководството. Представени са 

конкретни мерки и действия от страна на експертния персонал по отношение спазване на 

нормативните изисквания. Участникът е определил отговорни лица, определени да 

задълженията и отговорностите на ангажирания персонал.  

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 

надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

1.3.От направеното изложение по т. Надграждащо направление 3 е видно, че участникът е 

описал пет допълнителни мерки, а именно: 

1.„ Намаляване на затрудненията на местното население свързани със заобикалящата 

ги среда (шум, запрашеност, вибрации, замърсяване и др.)“.  

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 
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2.„Организиране на работния процес при спазване на правилна технологична 

последователност, включително времетраене“ 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 
 

3.„Осигуряване на достъп на пешеходци, хора с увреждания и ползватели на сгради  

попадащи в обхвата на строителната площадка или в непосредствена близост до нея“ 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 
 

4. „Опазване на имуществената собственост“ 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 
 

5. „Прекъсване на инженерни мрежи в зоната на строителната площадка“ 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 
 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 

надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

1.4.От направеното изложение по т. Надграждащо направление 4 е видно, че освен 

базовите мерки, участникът е посочил две допълнителни мерки, касаещи екологични 

характеристики, именно: 

1.„Управление на генерираните санитарно-битови отпадъци в процеса на 

строителството“.  

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

2. „Предотвратяване на замърсяване на терени близки до строителната площадка, 

които не попадат в обхвата на проекта“ 

За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за 

надграждащо направление съгласно изискванията на Възложителя и методиката за 

оценка. 

Решение на комисията: 

С оглед на направената от комисията проверка за наличие на надграждащи направления, 

комисията констатира наличието на четири мотивирани надграждащи направления. 
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Съобразно методиката за оценка по показател Тп (Техническо предложение за изпълнение 

на поръчката), комисията присъжда на участника „ИНФРА РОУДС“  ЕООД следната 

оценка: 

- 30,00+ 5,00+5,00+5,00+5,00 = 50,00 точки. 

 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената 

информация и направените констатации, комисията взе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения и за двете обособени позиции 

следните участници: 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения 

на допуснатите участници на 18.12.2018 г. (вторник) от 11:00 часа, в заседателната зала на 

административната сграда на Община Вършец, с адрес: гр. Вършец 3540, община Вършец, 

област Монтана, бул. „България“ №10, ет. 4. 

3. Комисията възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на 

датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения, съгласно 

условията на ЗОП и документацията за участие – „не по-късно от два работни дни преди 

датата на отваряне на ценовото предложение комисията обявява най-малко чрез 

съобщение на профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето“. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 13.12.2018 г. в 13:30 часа. 

 

---------------------------------------------------------IIIIIIIIIII------------------------------------------------------- 

 

На 18.12.2018 г., в 11.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

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

№10, се проведе публичното заседание на комисията за отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на участниците. 

 

На публичното заседание на комисията присъстваха следните представители на 

участниците:  

2) В.В.С.* – представител на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД – гр. 

София, съгласно представено пълномощно; 

3) В.В.Н.* - представител на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД – гр. София, съгласно 

представено пълномощно. 
 

Посочените представители попълниха Списък на присъстващите лица и представиха 

оригинални пълномощни на Председателя на комисията, неразделна част от настоящия 

протокол. 

*Забележка: Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 

1 от ЗЗЛД 

 

При работата на комисията не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 
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   На предходното си заседание, комисията взе следните решения:  
1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения следните участници: 

1.1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 

  Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

  Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

 

1.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 

с обща дължина 1835 м“ 
  Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

  Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

 

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, датата, часът и мястото на отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, съдържащи се в пликове с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, бе оповестено на 13.12.2018 г., чрез съобщение с изх. 

№ 70 00 – 673 от 13.12.2018 г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на 

настоящата поръчка на адрес: 

 http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled21  

      

I. Провеждане на публичното заседание на комисията за отваряне на ценовите 

предложения на участниците 

 

Публичното заседание протече в следния ред: 

В началото на заседанието Представителят на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 

СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД пожела от Председателя на комисията да огледа пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на представлявания от него участник. С оглед осигуряване на 

принципите за публичност и прозрачност в работата на комисията, Председателят на комисията 

предостави на представителя на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД г-н С* 

(Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

възможност лично да се увери, в присъствието на членовете на комисията и на представителя на 

друг от участниците - „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД, че целостта на плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ не е била нарушавана. Г-н С. пожела да огледа конкретно 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2 и след като същият 

се увери, че целостта на плика не е била нарушена и върна плика на Председателя на комисията, 

тя продължи своята работа по реда на чл. 57, ал. 3, изр. последно от ППЗОП. 

 

1..Председателят на комисията оповести резултатите от извършеното от комисията 

оценяване на параметрите на техническите предложения на участниците, както следва: 

1.1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 
 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД - Оценка по показател Тп (Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката) – 35 точки 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled21
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  Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД – Оценка по показател Тп (Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката) – 50 точки 

 

1.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 

с обща дължина 1835 м“ 
 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД - Оценка по показател Тп (Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката) – 35 точки 

 Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД – Оценка по показател Тп (Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката) – 50 точки 

 

Подробни мотиви за присъждане на оценките по показател Тп (Техническо предложение 

за изпълнение на поръчката) на допуснатите до този етап от процедурата участници за двете 

обособени позиции са изложени в Протокол № 2 от заседанията на комисията, проведени на 

12.10.2018 г.; 30.10.2018 г.; 09.11.2018 г.; 19.11.2018 г.; 27.11.2018 г.; 05.12.2018 г. и 13.12.2018 

г. 
 

2. Заседанието продължи с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им в следния ред: 

 

2.1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 
 

2.1.1. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 

2.1.1.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

на участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към 

отварянето му. 
  

2.1.1.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и оповести  съдържанието му: 

 Попълнен, подписан и подпечатан образец на Ценово предложение 

(Приложение №5.1. от документацията за участие); 

 Попълнена, подписана и подпечатана Количествено – стойностна сметка 

(Приложение №5.1.1. от документацията за участие); 

 Електронен носител 

 

2.1.1.3. Председателят на комисията оповести параметрите от ценовото 

предложение на участника, както следва: 
 

2.1.1.3.1.  Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в 

размер на 2 200 845,52 (словом: два милиона, двеста хиляди, осемстотин четиридесет и пет 

лева и петдесет и две стотинки) лева без ДДС, съответно 2 641 014,62 (словом: два милиона 

шестстотин четиридесет и една хиляди и четиринадесет лева и шестдесет и две стотинки) 

лева с ДДС, с включени непредвидени разходи, разпределени, както следва: 
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Предмет 
Предлагана цена в 

лева, без ДДС 

Предлагана цена в 

лева с ДДС 

Обособена позиция №1 

„Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ 

Вършец – кв. Заножене – Спанчевци 

/III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща 

дължина 2951,32 м“ 

2 096 043,35 2 515 252,02 

Непредвидени разходи обособена 

позиция №1 
104 802,17 125 762,60 

Максималната стойност за обособена 

позиция №1: 
2 200 845,52 2 641 014,62 

 

2.1.1.3.2. Предложени следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните 

цени за непредвидени разходи, при необходимост:  

- часова ставка за възнаграждение на общи работници 3,00 лв./час 

- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници 5,00 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 80 % 

- допълнителни разходи върху механизация 30 % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  8% 

- печалба 8% 

 
2.1.1. Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

 

2.1.1.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 
  

2.1.1.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и оповести  съдържанието му: 

 Попълнен, подписан и подпечатан образец на Ценово предложение 

(Приложение №5.1. от документацията за участие); 

 Попълнена, подписана и подпечатана Количествено – стойностна сметка 

(Приложение №5.1.1. от документацията за участие); 

 Електронен носител 

 

2.1.1.3. Председателят на комисията оповести параметрите от ценовото предложение 

на участника, както следва: 
 

2.1.2.3.1. Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в 

размер на 2 198 608,84 (словом: два милиона сто деветдесет и осем хиляди шестстотин и 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 

общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-

812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. Водопада“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 155 / 164 

осем лева и осемдесет и четири стотинки) лева без ДДС, съответно 2 638 330,61 (словом: 

два милиона шестстотин тридесет и осем хиляди триста и тридесет лева и шестдесет и 

една стотинки) лева с ДДС, с включени непредвидени разходи, разпределени, както следва: 

Предмет 
Предлагана цена в 

лева, без ДДС 

Предлагана цена в 

лева с ДДС 

Обособена позиция №1 

„Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ 

Вършец – кв. Заножене – Спанчевци 

/III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща 

дължина 2951,32 м“ 

2 093 913,18 2 512 695,82 

Непредвидени разходи обособена 

позиция №1 
104 695,66 125 634,79 

Максималната стойност за обособена 

позиция №1: 
2 198 608,84 2 638 330,61 

 

2.1.2.3.2. Предложени следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните 

цени за непредвидени разходи, при необходимост:  

- часова ставка за възнаграждение на общи работници 4,80 лв./час 

- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници 5,50 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 100 % 

- допълнителни разходи върху механизация 45 % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  22% 

- печалба 10% 

 

 
2.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 

с обща дължина 1835 м“ 
 
2.2.1. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 
2.2.1.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 
  

2.2.1.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и оповести  съдържанието му: 

 Попълнен, подписан и подпечатан образец на Ценово предложение 

(Приложение №5.2. от документацията за участие); 
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 Попълнена, подписана и подпечатана Количествено – стойностна сметка 

(Приложение №5.2.1. от документацията за участие); 

 Електронен носител 

 

2.2.1.3. Председателят на комисията оповести параметрите от ценовото предложение 

на участника, както следва: 
 

2.2.1.3.1.  Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в 

размер на 1 054 229,58 (словом: един милион петдесет и четири хиляди двеста двадесет и 

девет лева и петдесет и осем стотинки) лева без ДДС, съответно 1 265 075,50 (словом: един 

милион двеста шестдесет и пет хиляди седемдесет и пет лева и петдесет стотинки) лева с 

ДДС, с включени непредвидени разходи, разпределени, както следва: 

Предмет 
Предлагана цена в 

лева, без ДДС 

Предлагана цена в 

лева, с ДДС 

Обособена позиция №2 

„Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. 

Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 

до км 1+835 с обща дължина 1835 км“. 

1 004 028,17 1 204 833,80 

Непредвидени разходи обособена 

позиция №2 
50 201,41 60 241,69 

Максималната стойност за обособена 

позиция №2: 
1 054 229,58 1 265 075,50 

 

2.2.1.3.2. Предложени следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните 

цени за непредвидени разходи, при необходимост:  

- часова ставка за възнаграждение на общи работници 3,00 лв./час 

- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници 5,00 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 80 % 

- допълнителни разходи върху механизация 30 % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  8% 

- печалба 8% 

 

 

 

 

2.2.2. Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

2.2.2.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 
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2.2.2.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и оповести  съдържанието му: 

 Попълнен, подписан и подпечатан образец на Ценово предложение 

(Приложение №5.2. от документацията за участие); 

 Попълнена, подписана и подпечатана Количествено – стойностна сметка 

(Приложение №5.2.1. от документацията за участие); 

 Електронен носител 
 

2.2.2.3. Председателят на комисията оповести параметрите от ценовото предложение 

на участника, както следва: 
 

2.2.2.3.1.  Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер 

на 1 052 144,15 (словом: един милион петдесет и две хиляди сто четиридесет и четири 

лева и петнадесет стотинки) лева без ДДС, съответно 1 262 572,98 (словом: един милион 

двеста шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и два лева и деветдесет и осем 

стотинки) лева с ДДС, с включени непредвидени разходи, разпределени, както следва: 

 

Предмет 
Предлагана цена в 

лева, без ДДС 

Предлагана цена в 

лева, с ДДС 

Обособена позиция №2 

„Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. 

Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 

до км 1+835 с обща дължина 1835 км“. 

1 002 042,05 1 202 450,46 

Непредвидени разходи обособена 

позиция №2 
50 102,10 60 122,52 

Максималната стойност за обособена 

позиция №2: 
1 052 144,15 1 262 572,98 

 

2.2.2.3.2. Предложени следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните 

цени за непредвидени разходи, при необходимост:  

- часова ставка за възнаграждение на общи работници 4,80 лв./час 

- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници 5,50 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 100 % 

- допълнителни разходи върху механизация 45 % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  22 % 

- печалба 10 % 

 

 

С това публичната част от заседанието на комисията приключи в 11:35 часа.  
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общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-

812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. Водопада“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 158 / 164 

II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към 

разглеждане на документите в пликовете „Предлагани ценови параметри“ на участниците 

и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя. 

 

1. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

1.1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ТРЕЙС 

ГРУП ХОЛД“ АД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец  на ценово 

предложение и приложената към него количествено – стойностна сметка правилно, съобразно 

указанията на възложителя, като е спазил зададената му форма. Не се установява 

несъответствие с образеца на Възложителя, като липсващи редове и дейности, подмяна на 

дейности, предложени алтернативи. Няма допуснати аритметични несъответствия между 

цените за отделните изброени дейности и общата цена. Няма разминаване между КСС на 

хартиен и електронен носител. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка за 

съответната обособена позиция, не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за поръчката. 

Стойностите на различните дейности не надвишават праговете, дефинирани от Възложителя в 

обявлението и документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

1.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 

с обща дължина 1835 м“ 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ТРЕЙС 

ГРУП ХОЛД“ АД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец  на ценово 

предложение и приложената към него количествено – стойностна сметка правилно, съобразно 

указанията на Възложителя, като е спазил зададената му форма. Не се установява 

несъответствие с образеца на Възложителя, като липсващи редове и дейности, подмяна на 

дейности, предложени алтернативи. Няма допуснати аритметични несъответствия между 

цените за отделните изброени дейности и общата цена. Няма разминаване между КСС на 

хартиен и електронен носител. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка за 

съответната обособена позиция, не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за поръчката. 

Стойностите на различните дейности не надвишават праговете, дефинирани от Възложителя в 

обявлението и документацията. 

 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 
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2. Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 
 

2.1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ИНФРА 

РОУДС“ ЕООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец  на ценово 

предложение и приложената към него количествено – стойностна сметка правилно, съобразно 

указанията на възложителя, като е спазил зададената му форма. Не се установява 

несъответствие с образеца на Възложителя, като липсващи редове и дейности, подмяна на 

дейности, предложени алтернативи. Няма допуснати аритметични несъответствия между 

цените за отделните изброени дейности и общата цена. Няма разминаване между КСС на 

хартиен и електронен носител. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка за 

съответната обособена позиция, не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за поръчката. 

Стойностите на различните дейности не надвишават праговете, дефинирани от Възложителя в 

обявлението и документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

2.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 

с обща дължина 1835 м“ 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ИНФРА 

РОУДС“ ЕООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец  на ценово 

предложение и приложената към него количествено – стойностна сметка правилно, съобразно 

указанията на Възложителя, като е спазил зададената му форма. Не се установява 

несъответствие с образеца на Възложителя, като липсващи редове и дейности, подмяна на 

дейности, предложени алтернативи. Няма допуснати аритметични несъответствия между 

цените за отделните изброени дейности и общата цена. Няма разминаване между КСС на 

хартиен и електронен носител. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка за 

съответната обособена позиция, не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за поръчката. 

Стойностите на различните дейности не надвишават праговете, дефинирани от Възложителя в 

обявлението и документацията. 

 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 
 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 

общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-
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След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 

следните  

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Допуска до оценка на параметрите на ценовото предложение следните участници: 

1.1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 

  Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

  Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

 

1.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 

с обща дължина 1835 м“ 
  Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

  Участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 

 

III. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за предложенията в 

плик „Предлагани ценови параметри“. 
 

Тъй като до настоящия етап и за двете обособени позиции са допуснати по две оферти, в 

настоящия случай не може да намери приложение разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, а именно: 

наличие на предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване и е с повече 

от двадесет на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка. 

 

IV.Оценяване на ценовото предложение 

 

Съгласно методиката за оценка показател П2 „Ценово предложение“ се изчислява, както 

следва: 
 

Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 

50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  
 

Цп = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки),  където  
 

Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без 

ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Цmin е най-ниската предложена обща цена от всички участници, без включени 

непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите 

участници. 

Цп е оценката по показателя. 
 

Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база 

предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката без в 

нея да се включва предложената от участника стойност за непредвидени разходи при 

изпълнение на обекта. 
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Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  
 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения, съгласно формулата описана в 

методиката за оценка, както следва: 

 

1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на общински 

път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 

6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 
 

№ Участник 

Предложена 

обща цена, без 

непредвидени 

разходи, без 

ДДС, лв., Цi 

Цmin Цmin / Цi Тежест 
Цп = (Цmin / Цi) 

х 50 

1 
„ТРЕЙС ГРУП 

ХОЛД“ АД 
2 096 043,35 

2 093 913,18 

0,99898 

50 

49,95 

2 
„ИНФРА РОУДС“ 

ЕООД 
2 093 913,18 1,00 50 

 

2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на общински 

път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“ 
 

№ Участник 

Предложена 

обща цена, без 

непредвидени 

разходи, без 

ДДС, лв., Цi 

Цmin Цmin / Цi Тежест 
Цп = (Цmin / Цi) 

х 50 

1 
„ТРЕЙС ГРУП 

ХОЛД“ АД 
1 004 028,17 

1 002 042,05 

0,99802 

50 

49,90 

2 
„ИНФРА РОУДС“ 

ЕООД 
1 002 042,05 1,00 50 

 

V.Определяне на Комплексната оценка (КО)  
 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. точки 

П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката –(Тп) 50 

П2 -  Ценово предложение  (Цп) 50 
 

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 
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На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т. 

Комисията направи изчисления на показателите, формиращи комплексната оценка за 

участниците и резултатите представя по – долу: 

 

1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на общински 

път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 

6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 

 

№ Участник 
П1 – Оценка по 

показател Тп 

П2 – Оценка по 

показател Цп 
КО = Тп + Цп 

1 „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 35 49,95 84,95 

2 „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 50 50 100 

 

2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на общински 

път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“ 
 

№ Участник 
П1 – Оценка по 

показател Тп 

П2 – Оценка по 

показател Цп 
КО = Тп + Цп 

1 „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 35 49,90 84,90 

2 „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 50 50 100 

  
 

VI. Класиране 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от 

процедурата, подробно описани в настоящия и предходните протоколи от дейността на 

комисията и получените от участниците оценки, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, 

комисията извърши следното класиране: 

 

1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на общински 

път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 

6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 
 
 

ПЪРВО МЯСТО: участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, с Комплексна оценка 100 

точки 
 

ВТОРО МЯСТО: участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, с Комплексна оценка 84,95 

точки 
 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 
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2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на общински 

път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“ 
 

ПЪРВО МЯСТО: участник „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, с Комплексна оценка 100 

точки 
 

ВТОРО МЯСТО: участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД , с Комплексна оценка 84,90 

точки 
 

  

VII. Предложение за сключване на договор 

 

1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на общински 

път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 

6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 
 

Комисията счита, че офертата на участника „ИНФРА РОУДС“ ЕООД в пълна степен 

съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените от 

Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и е икономически най-

изгодна при спазване на критерия за възлагане, поради което е класиран на I-во място.  

Предвид това, комисията предлага на Кмета на Община Вършец в качеството му на 

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от 

общинската пътна мрежа в община Вършец – общински път MON 1092/III-812/ Вършец – 

кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – 

м. Водопада“, по 2 обособени позиции“, открита с Решение № 129/16.03.2018 г. на Кмета на 

Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0008, за изпълнител на обществената 

поръчка за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“, да бъде избран участникът, класиран на първо 

място, а именно: „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, Оферта с вх. № 70 00–

406/10.07.2018 г. подадена в 14:22 часа, с Комплексна оценка 100 точки. 
 

 

 

2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на общински 

път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“ 
 

Комисията счита, че офертата на участника „ИНФРА РОУДС“ ЕООД в пълна степен 

съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените от 

Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и е икономически най-

изгодна при спазване на критерия за възлагане, поради което е класиран на I-во място.  

Предвид това, комисията предлага на Кмета на Община Вършец в качеството му на 

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от 

общинската пътна мрежа в община Вършец – общински път MON 1092/III-812/ Вършец – 

кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – 

м. Водопада“, по 2 обособени позиции“, открита с Решение № 129/16.03.2018 г. на Кмета на 

Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0008, за изпълнител на обществената 

поръчка за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Реконструкция и рехабилитация на 
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общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 

с обща дължина 1835 м“, да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно: 

„ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, Оферта с вх. № 70 00–406/10.07.2018 г. подадена 

в 14:22 часа, с Комплексна оценка 100 точки. 
 

 

С посочените действия, работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите 

приключи. В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, настоящият доклад се подписа от всички 

членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация, офертата на 

участниците и допълнителните им документи, и всички документи, изготвени в хода на 

работата на комисията (Протоколи № 1, № 2, № 3), за приемане работата на комисията, 

утвърждаване съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗОП и вземане на решение по чл. 106, ал. 6 от ЗОП от 

Възложителя. 

 

Настоящият доклад се състави в 1 (един) екземпляр и е предаден на Възложителя за 

утвърждаване на 18.12.2018 г. 
 
 

   
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   А.Д. Т.* -  .........(подпис)*..................... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. И. Д. И.* - .………(подпис)*…….…….. 

2. инж. К. П. Д.* -  .………(подпис)*…….…….. 

3. инж. И. Г. Г.* - …(подпис)*…………… 

4. И. Й. П.* - …….(подпис)*…………… 

5. инж. И. С. Г.* - …….(подпис)*…………… 

6. адв. А. С. В.* - …….(подпис)*…………… 

 

 

Получих доклада на комисията на дата: 18.12.2018 г. 

                                                       

                                                           Подпис:… (подпис)*……. 

                                                           инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                              Кмет на Община Вършец 

 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  

 

 


