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

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

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

www.varshets.bg  

 

  

 

   Р Е Ш Е Н И Е  

                                                       № 219/12.04.2018 г. 

гр. Вършец 

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

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

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

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

11.04.2018 г. Доклад, предоставен ми в едно с Протокол № 1/20-21.03.2018 г., Протокол № 

2/02.04.2018 г. и Протокол № 3/05-10.04.2018 г., изготвени в хода на работата на комисията по 

чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена с моя Заповед № 175/20.03.2018 г., за извършване на подбор на 

участниците, разглеждане и оценка на получените оферти за участие в обществена поръчка по 

реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП – „открита процедура“ с предмет: „Ремонт на улици и тротоари в 

гр. Вършец“, открита с Решение № 46/08.02.2018 г. на Кмета на Община Вършец, обявена с 

Обявление за поръчка с ID 829014, с уникален номер в РОП 00850-2018-0002,  

с настоящото решение 
 

I. ОБЯВЯВАМ 

 

1. Класирането на участниците, съгласно получената комплексна оценка въз 

основа на критерий „икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на 

критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, в следния ред: 

 
 

ПЪРВО МЯСТО: „МОНТРЕЙС” ЕООД, ЕИК 111552816, Оферта с вх. № 70 00-

95/19.03.2018 г., подадена в 11:33 часа, с Комплексна оценка 96,08 точки 

 

ВТОРО МЯСТО: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД, ЕИК 111001688 , Оферта с вх. № 

70 00-97/19.03.2018 г., подадена в 14:26 часа, с Комплексна оценка 95,67 точки 

 

ТРЕТО МЯСТО: „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД, ЕИК 831643461, Оферта с 

вх. № 70 00-94/19.03.2018 г., подадена в 10:40 часа, с Комплексна оценка 85,61 точки 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти, които отговарят на обявените от 

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

състояние и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне 

участниците до участие в процедурата. Класирането на участниците се основава на 

извършеното от комисията оценяване, съобразно предварително обявения критерий за 

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

възлагане „най-ниска цена“, при прилагане на Методиката за оценка на офертите от 

документацията за участие в процедурата, в низходящ ред.  

 

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

обявените от Възложителя условия: 

„МИКРА – КМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 70 00 – 93/16.03.2018 г., подадена в 15:04 часа, 

при следните правни и фактически мотиви: 
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Правно основание: чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 

10 и т. 11 от ЗОП; чл. 54, ал. 1, т. 1; чл. 107, т. 4 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП; чл. 107, т. 1, 

предложение второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 101, ал. 5 от 

ЗОП. 

 

Мотиви за отстраняване:  

 Участникът не отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното 

състояние на участниците, изразяващи се в следното: 

- Установено неизпълнение на въведените от Възложителя условия за деклариране от 

страна на икономическия оператор, че спрямо него са/не са налице основанията за 

задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и обстоятелствата за свързаност 

по смисъла на чл. 101, ал. 11 от ЗОП и регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, водещи до сработване на санкционните норми 

на чл. 54, ал. 1, т. 1, чл. 107, т. 4 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, респ. на чл. 107, т. 1, 

предложение второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

 Участникът не отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, като не 

покрива утвърдените за целите на настоящото възлагане минимални изисквания за технически 

и професионални способности, изразяващи се в следното: 

- Констатирана липса на съответствие на декларирания в ЕЕДОП на участника обхват 

на сертификатите за прилагане на системите за управление на качеството и опазване на 

околната среда, като същите са с различна област на приложение и не попадат в предметния 

обхват на настоящата обществена поръчка, тъй като сред изброените дейности липсват каквито 

и да са строителни дейности (строителство, изграждане, ремонт, реконструкция, рехабилитация, 

поддръжка или еквивалентни дейности) на пътища и/или улици и/или пътни/улични настилки. 

 

Предвид изложеното и констатациите, основанията и мотивите на комисията, по 

отношение на участника „МИКРА – КМ“ ЕООД, обективирани в Протокол № 2/02.04.2018 г., 

както на самостоятелно основание, така и в своята съвкупност, обосновават предложението на 

комисията до Възложителя участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. 

С оглед на гореизложеното приемам доводите на комисията, че участникът „МИКРА – 

КМ“ ЕООД не отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното състояние на 

участниците, както и на утвърдените за целите на настоящото възлагане минимални изисквания 

за технически и професионални способности, с оглед на което участникът е предложен за 

отстраняване. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

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

улици и тротоари в гр. Вършец“, открита с Решение № 46/08.02.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0002, участникът, класиран на първо място, а 

именно: 

 

„МОНТРЕЙС” ЕООД, ЕИК 111552816, Оферта с вх. № 70 00-95/19.03.2018 г., 

подадена в 11:33 часа, с Комплексна оценка 96,08 точки 

 

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

на чл. 112 от ЗОП. 
 

Мотиви: За участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, са налице 

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

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

съответства на предварително обявените условия. Офертата на участника е получила най-

висока оценка при прилагане на предварително обявените от Възложителя условия и избрания 

критерии за възлагане  - икономически най-изгодната оферта, въз основа на критерий „най-

ниска цена“. 
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III. На основание чл. 112, ал. 1, във връзка с ал. 6 от ЗОП, в едномесечен срок след 

влизането в сила на решението за определяне на изпълнител да се сключи договор за 

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

съблюдаване разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.  
 

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

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

издаването му, по някои от посочените в чл. 43, ал. 2 от ЗОП начини, като едновременно с това 

се публикува, заедно с протоколите и доклада на комисията в „Профила на купувача“, на сайта 

на община Вършец по електронната преписка на настоящата обществена поръчка, на следния 

адрес:http://www.varshets.bg/index.php?option=administrate&range=_buyer&case=competitions&id=

10, в деня на изпращане на решението до участниците. 
 

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

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

чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП пред: 

Комисията за защита на конкуренцията 

Република България 

гр.София 1000 

бул.„Витоша“ № 18 

Тел.: 02/9884070;  

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

Интернет адрес: http://www.cpc.bg  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………(подпис)*.………….. 

                   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. 
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