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   Р Е Ш Е Н И Е  

                                                       № 94 / 14.03.2019 г. 

гр. Вършец 

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

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

обществените поръчки (ЗОП), във 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 

14.03.2019 г. Доклад, предоставен ми ведно с Протокол № 1 от заседанията на комисията, 

проведени на 01.03.2019 г.; 05.03.2019 г.; 06.03.2019 г.; 07.03.2019 г. и 08.03.2019 г. и Протокол 

№ 2 от заседанието на комисията, проведено на 13.03.2019 г., изготвени в хода на работата на 

комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена с моя Заповед № 80/01.03.2019 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: „Инженеринг – 

проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на 

обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“, открита 

с Решение № 25/24.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-

2019-0004, обявена с Обявление за поръчка с ID 890347, прогнозна стойност в размер на 860 

000,00 лева (осемстотин и шестдесет хиляди лева) без вкл. ДДС 

с настоящото решение 
 

I. ОБЯВЯВАМ 

 

1. Класирането на участниците, съгласно получената комплексна оценка въз 

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

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

ред: 
 

ПЪРВО МЯСТО: „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД, с оферта вх. № 70 00-124/28.02.2019 г., 

подадена в 16:51 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка 

855 700,00 (осемстотин петдесет и пет хиляди и седемстотин) лева без ДДС, с Комплексна 

оценка (КО) 96,50 точки. 

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

показатели: 

1. Оценка по показател П1 (Предлагана цена) – 47,50 точки и  

2. Оценка по показател П2 (Качество) – 49 точки. 

 

ВТОРО МЯСТО: „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД, с оферта вх. № 70 00-120/28.02.2019 г., 

подадена в 16:17 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка 

859 400,00 (осемстотин петдесет и девет хиляди и четиристотин) лева без ДДС, с 

Комплексна оценка (КО) 90,06 точки. 

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

показатели: 

1. Оценка по показател П1 (Предлагана цена) – 48,73 точки и  

2. Оценка по показател П2 (Качество) – 41,33 точки. 
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Мотиви: Участниците са представили оферти, които отговарят изцяло на обявените от 

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

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

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

извършеното от комисията оценяване, съобразно предварително обявения критерий за 

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

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, при прилагане на Методиката за оценка на 

офертите от документацията за участие в процедурата, като оценяването е подробно 

мотивирано в протоколите от работата на комисията. При издаване на настоящото решение съм 

възприел изцяло доводите и констатациите на комисията и препращам към тяхното 

съдържание, обективирано в утвърдения от мен на 14.03.2019 г. Доклад, предоставен ми ведно с 

с Протокол № 1 от заседанията на комисията, проведени на 01.03.2019 г.; 05.03.2019 г.; 

06.03.2019 г.; 07.03.2019 г. и 08.03.2019 г. и Протокол № 2 от заседанието на комисията, 

проведено на 13.03.2019 г., изготвени в хода на работата на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП и 

публикувани в профила на купувача на адрес:  

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled35. 

  

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

обявените от Възложителя условия: 

 

2.1. „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД с Оферта вх. № 70 00 – 117/28.02.2019 г., подадена в 08:54 

часа, при следните правни и фактически мотиви: 
Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ и т. 5 от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

 Съдържанието на Т. 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

не съответства на задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в 

образеца на техническото предложение.  

 Изложението на участника не е направено по групи дейности, съгласно 

минималните изисквания на Възложителя. 

 Участникът не е направил отразяване на принципа на дървовидна структура, 

показваща вида на нивата на подчиненост на съответните етапи, като всяко едно ниво е 

съответния етап, също така следва да обхваща всички дейности, предмет на поръчката и 

отразява жизненият цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП. 

 В изложението по настоящата точка липсват следните задължителни елементи със 

съответните наименования, а именно: етапи на жизненият цикъл, които да образуват и 

отразяват жизненият цикъл, като всеки един от етапите да обхваща и подчинява съответната 

категоризация на главни етапи, като съответните категории на главните етапи подчиняват 

съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи подчиняват, 

съответните категоризирани дейности и под-дейности. 

 В изложението по настоящата точка липсват общи мерки на контрол, специфични 

методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете, обвързани с етапите на 

жизнения цикъл §2, т.11 от ДР на ЗОП. 

 За всеки от задължителните елементи, участникът не е посочил физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, които участват в 

изпълнението му. 
 

 Съдържанието на Т. 2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ не съответства на 

задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в образеца на техническото 

предложение.  

 В изложението си участникът не е дефинирал финансови и технически рискове, 

каквото изискване е поставено в указанията към тази точка. 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled35
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 За разработените рискове пък липсват задължителните елементи, изисквани от 

Възложителя  – мерки за управление, мерки за контролиране, аспекти на проява, отражение за 

всяка една дейност от предмета на поръчката 

 За всички рискове липсват отразени числови оценки на рисковете, числови оценки 

на предпоставките, числови оценки на вероятността и числови оценки на въздействието, също 

така и начинът на образуване на съответните числови оценки на дефинираните рискове. 
 

 Съдържанието на Т.3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ е непълно и не 

съдържа разработени технология и начин на изпълнение за всички дейности от предмета на 

поръчката, каквото е задължителното указание към съдържанието на тази точка. 

  Не е разработена технология на изпълнение за някои основни дейности, като 

например: „Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията 

на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и 

необходима за изпълнението предмета на договора“; „Изготвяне на пълно геодезическо 

заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, 

съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър“, „Гаранционно поддържане на строежа и 

отстраняване на дефекти в гаранционните срокове“ и др. 

  Липсва и описание на технологията и начина на изпълнение на авторския надзор.  

 Участникът не е посочил за всяка една дейност, предмет на обществената поръчка, 

експертен персонал (физически лица, притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и 

осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на строителството), който ще реализира съответната дейност. 
 

 Съдържанието на Т. 4. МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО не 

съдържа всички изискващи се елементи, съгласно задължителните указания към тази точка, 

посочени от Възложителя в образеца на техническото предложение.  
 Разработените от участника мерки по управление на качеството не обхващат 

проектирането и авторския надзор.  
 Не са посочени рискове по управление на качеството, както и посочване за всяка 

една от дейностите, предмет на поръчката, как ще се прилагат.  
 Липсва и посочване на експертен персонал (отговорен съответно за проектирането 

и авторския надзор и за строителството), които ще имат отношение по прилагането на мерките.  
  За пълнота на заключенията, следва да се отбележи и че почти всички 

предложени мерки са отнесени към друг обект, цитиран многократно („Реконструкция и 

рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на с. Долна Кремена и с. Зверино на 

Община Мездра“) или в изложението фигурира друг възложител (Община Мъглиж). 
 

 Съдържанието на Т. 5. МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА не 

съдържа всички изискващи се елементи, съгласно задължителните указания към тази точка, 

посочени от Възложителя в образеца на техническото предложение.  
 Разработените от участника мерки по опазване на околната среда обхващат 

дейностите по строителството и непосредствено преди него, но не обхващат проектирането и 

авторския надзор, каквото е изискването на Възложителя. 
 Не са дефинирани рискове по опазване на околната среда, както и посочване за 

всяка една от дейностите, предмет на поръчката, как ще се прилагат.  
 За всяка една мярка, участникът не е посочил експертен персонал (отговорен 

съответно за проектирането и авторския надзор и за строителството), които ще имат отношение 

по прилагането на мерките. 
 

 Съдържанието на Т. 6. МЕРКИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И 

ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД не съдържа всички изискващи се елементи, съгласно 

задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в образеца на техническото 

предложение.  
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 Разработените от участника мерки и рискове по осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд обхващат дейностите по строителството и непосредствено преди 

него, но не обхващат проектирането и авторския надзор.  
 За всяка една мярка участникът не е посочил експертен персонал (отговорен 

съответно за проектирането, авторския надзор и строителството), които ще имат отношение по 

прилагането на мерките. 
 

 Съдържанието на Т .7. ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО - ГРАФИК НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ не отговаря на минималните условия на Възложителя към съдържанието на 

този елемент, а именно: 
 Предложеният от участника график не съдържа критичен път, който да обхваща 

проектиране, авторски надзор и строителство 
 

 Съдържанието на Т. 10. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА е непълно и не 

съдържа минималният експертен персонал, имащ отношение към изпълнението, каквото е 

задължителното указание към съдържанието на тази точка.  
 В разработената организация на персонала за изпълнение на строителството не са 

включени всички експерти – липсват Експерт № 8 – Ръководител проект и Експерт № 12 – 

Отговорник по опазване на околната среда. Същите са задължителни и са част не само не само 

от методиката за оценка на офертите, но и от цялостния подход, организация и начин на 

изпълнение на поръчката, предвидени от участника в техническото му предложение. 
 

В допълнение, следва да се отбележи, че в началото на своето предложение, извън 

задължително изискуемите елементи по точки, участникът е направил предложение за 

гаранционни срокове на изпълненото строителство, като е посочил предлаган гаранционен срок 

за основен ремонт на път – 1 (една) година. Това предложение само по себе си представлява 

достатъчно основание за отстраняване на офертата на участника. От една страна, предложеният 

срок не съответства на регламентираното в чл. 36, ал. (1), т. 1 от Приложение № 8 – Проект на 

договор, неразделна част от документацията за участие в процедурата, съответно от 

предварително обявените условия от Възложителя, а именно: „Гаранционният срок за 

договорените СМР  в рамките на настоящия договор за обществена поръчка е, както следва: 

за реконструираната улична инфраструктура – 2 (две) години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от 

Наредба № 2 от 31.03.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти.“ От друга страна, предложеният гаранционен срок, освен че 

е за път, а не за улици, противоречи и на приложимия нормативен документ - 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. 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 документацията за обществената 

поръчка и техническата спецификация Възложителят изрично е задал, че се предвижда 

реконструкция на цитираните улици, а не основен ремонт, които имат различни легални 

дефиниции и обхващат различни дейности. Без съмнение е, че 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. 
 

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

тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. Така 
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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. 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 № 25/24.01.2019 

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, приемам доводите на комисията, с които единодушно 

предлага на Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 

107, т. 2, буква „а” и т. 5 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и на условията за представяне на 

офертата. 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. 
 

2.2. „НАР“ ООД с Оферта вх. № 70 00 – 119/28.02.2019 г., подадена в 14:07 часа, при 

следните правни и фактически мотиви: 
Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ и т. 5 от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

 Съдържанието на Т. 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

не съответства на задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в 

образеца на техническото предложение.  

 Изложението на участника не е направено по групи дейности, съгласно 

минималните изисквания на Възложителя. 

 Участникът не е направил отразяване на принципа на дървовидната структура, 

показваща вида на нивата на подчиненост на съответните етапи, като всяко едно ниво е 

съответния етап, също така следва да обхваща всички дейности, предмет на поръчката и 

отразява жизнения цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП. 
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 В изложението по настоящата точка липсват следните задължителни елементи със 

съответните наименования, а именно: етапи на жизненият цикъл, които да образуват и 

отразяват жизненият цикъл, като всеки един от етапите да обхваща и подчинява съответната 

категоризация на главни етапи, като съответните категории на главните етапи подчиняват 

съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи подчиняват, 

съответните категоризирани дейности и под-дейности  

 В изложението по настоящата точка липсват общи мерки на контрол, специфични 

методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете, обвързани с етапите на 

жизнения цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП 

 За всеки от задължителните елементи, участникът не е посочил физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по 

изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, които участват в 

изпълнението му. 

 Предложението на участника в тази точка не обхваща всички дейности от обхвата 

на поръчката, цитирани в Техническата спецификация, като например липсват дейности със 

съответната категоризация по „Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при 

предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация“; „Гаранционно поддържане на 

строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове“.  
 

 Съдържанието на Т. 2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ не съответства на 

задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в образеца на техническото 

предложение.  

 В изложението си участникът не е дефинирал финансови рискове, каквото изискване 

е поставено в указанията към тази точка.  

 За разработените рискове липсват задължителни елементи със съответните 

наименования – за всички разгледани рискове липсват предпоставки; мерки за контролиране; 

мерки за управление. 

 Изготвени в табличен вид (чрез матрица за категоризиране на рисковете) са числови 

оценки само на вероятността за настъпване на рисковете; показан е начинът на образуване на 

оценката на риска. За всички рискове липсват отразени числови оценки на рисковете, числови 

оценки на предпоставките и числови оценки на въздействието. Всичко това прави 

предложението на участника непълно в тази му част и неотговарящо на предварително 

обявените условия на Възложителя. 
 

 Съдържанието на Т.3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ е непълно и не 

съдържа разработени технология и начин на изпълнение за всички дейности от предмета на 

поръчката, каквото е задължителното указание към съдържанието на тази точка.  

 Не е разработена технология на изпълнение за някои основни дейности, като 

например:  

- „Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно 

изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща 

се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета 

на договора“; 

-  „Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната 

инфраструктура, предмет  на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона 

за кадастъра и имотния регистър“; 

-  „Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в 

гаранционните срокове“ и др. 

  Липсва и описание на технологията и начина на изпълнение за дейностите по 

реконструкцията на уличната мрежа (нови бордюри, тротоари, вертикална сигнализация, 

маркировка, рехабилитация на уличното платно по цялата ширина и др., съгласно зададеното в 
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Техническата спецификация), като тези дейности и тяхната последователност фигурират в 

линейния календарен план.  

 За всяка една дейност, предмет на поръчката, участникът не е посочил експертен 

персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството), който ще реализира съответната дейност. 
 

 Съдържанието на Т. 4. МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО не 

съдържа всички изискващи се елементи, съгласно задължителните указания към тази точка, 

посочени от Възложителя в образеца на техническото предложение. 
  Разработените от участника мерки по управление на качеството не обхващат 

авторския надзор.  
 Не са посочени рискове по управление на качеството, както и посочване за всяка 

една от дейностите, предмет на поръчката, как ще се прилагат.  
 

 Съдържанието на Т. 5. МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА не 

съдържа всички изискващи се елементи, съгласно задължителните указания към тази точка, 

посочени от Възложителя в образеца на техническото предложение.  
 Разработените от участника мерки и рискове по опазване на околната среда 

обхващат дейностите по строителството и непосредствено преди него, но не обхващат 

проектирането и авторския надзор, каквото е изискването на Възложителя. 
 

 Съдържанието на Т. 6. МЕРКИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И 

ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД не съдържа всички изискващи се елементи, съгласно 

задължителните указания към тази точка, посочени от Възложителя в образеца на техническото 

предложение.  
 Разработените от участника мерки по осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд обхващат дейностите по строителството и непосредствено преди него, но не 

обхващат проектирането и авторския надзор.  
 Не са посочени рискове по осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд, както и посочване за всяка една от дейностите, предмет на поръчката, как ще се прилагат.  
 За всяка една дейност, предмет на поръчката, участникът не е посочил експертен 

персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството), които имат отношение по прилагането на мерките.   
 

 Съдържанието на Т. 7. ПЛАНИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО – ГРАФИК НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ не съответства на задължителните указания към тази точка, посочени от 

Възложителя в образеца на техническото предложение.  
 Изготвеният график не съответства на Предложението за изпълнение за 

поръчката, съгласно изискването към тази точка. От една страна, например, в Т.1.Предложение 

за изпълнение на поръчката участникът е разгледал проектирането в три етапа, като първи и 

втори етап подчиняват по няколко дейности, а дейност № 3 във втори етап подчинява седем 

поддейности. Тези елементи липсват в календарния график така, както са описани в 

предложението за изпълнение. От друга страна, в линейния календарен график са включени 

дейности по реконструкция на уличната мрежа, като демонтаж на стари и полагане на нови 

бордюри, тротоари, фрезоване, рехабилитация на уличното платно, вертикална сигнализация, 

маркировка и т.н., каквито дейности липсват разработени и категоризирани в Т.1. Предложение 

за изпълнение на поръчката. Тези несъответствия не само, че не отговарят на задължителното 

указание на Възложителя към тази точка, но и представляват противоречие между отделни 

елементи на техническото предложение.  
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 В графика на участника не е отразена индикативната дата за начало на изпълнение 

на Договора, каквото изискване има към неговото съдържание. Комисията прави уточнението, 

че датата е точно определен ден от календара и позволява даден ден да бъде идентифициран. 

Посоченият от участника ден „1“ за начало на изпълнението не позволява този ден да бъде 

точно идентифициран. Същото се отнася и за изискването за посочване на дати за начало и край 

на изпълнението (…“таблична форма (с минимално съдържание структурна номерация; 

наименование на дейностите; времетраене в календарни дни, индикативни дати за начало и 

край…“), както и за посочване на ключови дати („…така и в графичната част да са отразени 

и посочени критичните пътища, съответно за проектиране, авторски надзор и строителство 

и съответните ключови дати и дни….“). За нито един от тези елементи не са посочени дати.  
 

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

тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

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

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

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

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

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

забраната за представяне на допълнителни документи към техническото предложение на 

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

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

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

промяна на техническото предложение. 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 № 25/24.01.2019 

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, приемам доводите на комисията, с които единодушно 

предлага на Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 

107, т. 2, буква „а” и т. 5 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и на условията за представяне на 

офертата. 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. 
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II. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

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

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. 

Вършец“, открита с Решение № 25/24.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален 

номер в РОП 00850-2019-0004, участникът, класиран на първо място, а именно: 

 

„ВЪРШЕЦ 2019” ДЗЗД, с Оферта вх. № 70 00-124/28.02.2019 г., подадена в 16:51 часа, 

с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка 855 700,00 (осемстотин 

петдесет и пет хиляди и седемстотин) лева без ДДС, с Комплексна оценка (КО) 96,50 

точки, 
 

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

на чл. 112 от ЗОП. 
 

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

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

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

(техническото и ценовото предложение) съответства на предварително обявените условия. 

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

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

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

 

III. На основание чл. 112, ал. 1, във връзка с ал. 6 от ЗОП, 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=municipality&range1=buyerprofileopsled35, 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. 

 

 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled35
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/

