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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  
 

 № 96 / 15.03.2019 г. 
 

гр. Вършец 
 

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

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

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

обективирани в утвърдения от мен на дата 14.03.2019 г. Протокол № 2 по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 

от заседанията на комисията, проведени на 25.02.2019 г.; 07.03.2019 г.; 08.03.2019 г. и 

13.03.2019 г., представен ми ведно с Протокол № 1 от заседанията на комисията, проведени на 

15.02.2019 г. и 18.02.2019 г., назначена с моя Заповед № 55/15.02.2019 г. за извършване на 

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

поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание с предмет: 

„Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране 

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

открита с Решение № 24/24.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, обявена с Обявление за 

поръчка с ID 890325, с уникален номер в РОП 00850-2019-0003, прогнозна стойност в размер на 

20 000,00 лева (двадесет 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: „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с Оферта с вх. № 

70 00-92/14.02.2019 г., подадена в 14:08 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка 19 300,00 (деветнадесет хиляди и триста) лева без ДДС, с 

Комплексна оценка (КО) 100 точки.  

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

показатели: 

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

2. Оценка по показател П2 (Качество) – 50 точки. 

 

ВТОРО МЯСТО: „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с Оферта с вх. № 70 00-

93/14.02.2019 г., подадена в 15:58 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка 19 650,00 (деветнадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева без 

ДДС, с Комплексна оценка (КО) 99,11 точки.  

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

показатели: 

1. Оценка по показател П1 (Предлагана цена) – 49,11 точки и  

2. Оценка по показател П2 (Качество) – 50 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 дата 14.03.2019 г. Протокол № 2 по чл. 181, 

ал. 4 от ЗОП от заседанията на комисията, проведени на 25.02.2019 г.; 07.03.2019 г.; 08.03.2019 

г. и 13.03.2019 г., представен ми ведно с Протокол № 1 от заседанията на комисията, проведени 

на 15.02.2019 г. и 18.02.2019 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=buyerprofileopsled34  

 

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

обявените от Възложителя условия: 

 

2.1. ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“, с Оферта вх. № 70 00 – 90/14.02.2019 г., подадена 

в 11:43 часа, при следните правни и фактически мотиви: 
Правно основание: чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

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

установила липси и/или несъответствия на информацията в еЕЕДОП на участника и еЕЕДОП-

ите на неговите членове, които изрично е посочила в съставения от нея Протокол № 1 и които 

касаят съответствието на участника с изискванията на Възложителя за икономическо и 

финансово състояние и за технически и професионални способности по отношение на 

изпълнена/и сходна/и с предмета на поръчката услуга/и. В допълнително представения еЕЕДОП 

на участника, еЕЕДОП-и на членовете на Обединението и приложените документи (Разрешения 

за ползване) са отстранени липсите/несъответствията по отношение на изискванията към 

икономическото и финансовото състояние и към техническите и професионалните способности 

частично, като представените документи се явяват своеобразно доказателство, че участникът, 

като член на обединението, доказващ сходен опит, е изпълнил услуги по упражняване на 

строителен надзор за декларираните строежи в заложения от Възложителя срок от 3 (три) 

години спрямо датата на подаване на офертата. От представените документи, обаче, комисията 

не може да установи по категоричен начин дали и в какъв период ЕТ „СТИВ – СТЕФАН 

ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“, член на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“ е извършил 

услуги по изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за 

цитираните строежи. С оглед тези съображения, комисията се е възползвала от възможността, 

предвидена в чл. 54, ал. 13 от ППЗОП и е отправила запитване за предоставяне на информация 

от други лица и органи, в случая от възложителя на трите услуги, декларирани от участника. 

С писмо изх. № К-598(1)/07.03.2019 г., заведено в деловодната система на Община 

Вършец с вх. № 33 00-300(2)/07.03.2019 г., от Община Бойчиновци, като Възложител на трите 

декларирани от участника услуги, е предоставена исканата информация и е уточнено, че само за 

едната от трите посочени услуги е изпълнявана дейност по оценка за съответствие и изготвяне 

на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, като тази дейност 

е изпълнена в периода от 20.11.2008 г. до 30.05.2009 г.   

От така представените документи става ясно, че две от услугите, декларирани в еЕЕДОП 

от ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“, като член на ОБЕДИНЕНИЕ 

„КОНСУЛТ С“, с чийто опит ще се покриват изискванията на Възложителя, са свързани само с 

осъществяване на строителен надзор, а третата услуга включва и изготвяне на доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционен проект, но изпълнението на тази дейност е приключило 
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през 2009 г., тоест е извън референтния период от 3 (три) години, считано от датата на подаване 

на офертата, който срок е посочен от Възложителя в обявлението и документацията за участие. 

Констатираното несъответствие по същество следва да бъде счетено за неизпълнение на 

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

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

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

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

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

за подбор и предварително обявените условия по поръчката. 
 

С оглед гореизложеното, приемам доводите на комисията участникът ОБЕДИНЕНИЕ 

„КОНСУЛТ С“, да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 1, 

предложение първо от ЗОП, поради това, че същият не отговаря на поставените критерии за 

подбор по отношение на технически и професионални способности относно едната от 

консултантски услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, а 

именно: през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата си не е изпълнил 

консултантска услуга (или не е посочил изпълнението на такава услуга) по изготвяне на доклад 

за оценка на съответствието на инвестиционен проект с предмет изграждане и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна и/или еквивалентна дейност на 

водоснабдителни мрежи и съоръжения и/или строителство по изграждане и/или реконструкция 

и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност на път/пътища и/или улица/улици. 

 На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническото предложение на участника не е 

разгледано.  

 
 

2.2. „ПЕШЕВ“ ЕООД, с Оферта вх. № 70 00 – 91/14.02.2019 г., подадена в 14:01 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. ОПИСАНИЕ НА СРЕДСТВАТА И ПРОДУКТИ, КОИТО 

ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ не съответства на 

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

предложение. Същото не съдържа описание на минимално изискваните средства и продукти, а 

именно: уред за измерване на дължините, нивелир, уред за геодезическо заснемане, 

специализиран софтуер относно заснемане, текстообработване, ценообразуване. За минимално 

изброените средства и продукти не са описани съответните характеристики и области на 

приложение, нито е налично обвързване със съответните ключови експерти (ЕКСПЕРТ-1 – 

Ръководител на проект, ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – 

Отговорник по качеството; ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда). 

 Съдържанието на Т. 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

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

образеца на техническото предложение. На първо място липсва предложение за изпълнение на 

ДЕЙНОСТ № 1- Изготвяне на оценка за съответствие, задължителна част от услугите, предмет 

на поръчката, съгласно Техническата спецификация. На следващо място липсва категоризация 

на планирането; изпълнението; контролирането; управлението и приключването на етапите от 

жизнения цикъл на поръчката по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, които го отразяват. Не е 

представена категоризация със съответната структура, отразяваща нивата на подчинение, на 

етапи, основни етапи; под-етапи; допълнително дефинирани дейности; под-дейности; общи 

мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете. 
 Съдържанието на Т. 3. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ не съдържа всички 

изискващи се елементи, съгласно задължителните указания към тази точка, посочени от 

Възложителя в образеца на техническото предложение. Посочените от участника рискове не са 

категоризирани на времеви, финансови, технически и други; липсват предпоставки, аспекти на 

проява, отражение за всяка една дейност от предмета на поръчката. Не са посочени числови 
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оценки на рисковете, предпоставките, вероятността и въздействието, както и начина на 

образуване на съответните числови оценки. 
 Съдържанието на Т. 5. 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. Не са посочени рискове по 

управление на качеството, както и посочване за кои от дейностите, предмет на поръчката, ще се 

прилагат. 
 Съдържанието на Т. 6. 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. Не са посочени рискове по 

опазване на околната среда, както и посочване за кои от дейностите, предмет на поръчката, ще 

се прилагат. 
 Съдържанието на Т. 7. 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. Не са посочени рискове по осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд, както и посочване за кои от дейностите, предмет на поръчката, ще се прилагат. 
 Съдържанието на Т. 8. ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 

РЪКОВОДНИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА не е 

изготвено в съответствие със задължителните изисквания на Възложителя към този елемент. 

Участникът не е посочил длъжностите, лицата и съответно тяхната професионална 

компетентност, така че да са налице следните ключови експерти: ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на 

проект, ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по 

качеството; ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда. От така представената 

информация, не може да стане ясно кой точно член от екипа на участника ще изпълнява 

задачите и отговорностите на изискваните експерти в настоящата поръчка. От друга страна, 

информацията от този елемент подлежи на оценка и липсата на изискващите се данни води до 

невъзможност да бъде приложената методиката за оценка. 
 

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 
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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. 

 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

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

„Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране 

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

открита с Решение № 24/24.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 

00850-2019-0003, участникът, класиран на първо място, а именно: 

 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 130188559, с Оферта с вх. № 70 

00-92/14.02.2019 г., подадена в 14:08 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка 19 300,00 (деветнадесет хиляди и триста) лева без ДДС, с 

Комплексна оценка (КО) 100 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. 181, ал. 8, във връзка с 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 протокола на комисията в „Профила на 

купувача“, по електронната преписка на настоящата обществена поръчка, на следния адрес:  

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled34, в деня на 

изпращане на решението до участниците. 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled34
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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. 

 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/

