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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  

 

         

  

        П Р О Т О К О Л   
 

Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във 

връзка с чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка (ППЗОП) 

за провеждане на публично състезание, по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, от комисията, 

назначена със Заповед № 115/09.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, за извършване на 

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

обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за осъществяване на независим 

строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната 

мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“, открита с Решение № 

54/14.02.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0003 
                                                                                                                       

 

                Днес, 09.03.2018 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 сформира комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 

за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 115/09.03.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС  

при Об. А. – Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

                                  2. инж. Костадинка  Петрова Денкова – Главен инженер на община Вършец 

                                  3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец. 

                                  4. Иван Йорданов Първанов – гл. специалист „НСРК“ при Об.А. -Вършец. 

                   
На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 51, 

ал. 1 от ППЗОП, комисията се събра със задачата да извърши подбор на участниците, разгледа и 

оцени получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 

1, т. 12 от ЗОП с предмет „Консултантски услуги за осъществяване на независим 

строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната 

мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“. 
 

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, която се 

определя въз основа на критерия възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от 

ЗОП. 

 

С Решение № 54/14.02.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за осъществяване на 

независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на 

водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“, с 

уникален номер в РОП 00850-2018-0003. В обявлението за обществената поръчка е определен 
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срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 08.03.2018 г.  В обявлението и документацията е 

предвидено действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите да се 

извърши по реда на чл. 61 от ППЗОП, тоест по „обърнат“ ред, с последващ подбор съгласно чл. 

181, ал. 2 от ЗОП. 
 

На 09.03.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Елка Николова Исаева, на 

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

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 115/09.03.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 08.03.2018 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. 61, т. 1 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-н Тошев прочете на глас 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 08.03.2018 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 3 (три) 

оферти за участие в процедурата, описани, както следва: 

 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с адрес за 

кореспонденция: гр. София, ул. 

„Лъвски рид“ № 4 

70 00-61 02.03.2018 г. 16:31 

2 

„АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД, с 

адрес за кореспонденция: гр. 

София 1700, кв. Витоша, бул. 

„Симеоновско шосе“ №74А 

70 00-71  08.03.2018 г. 10:37 

3 

„ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

с адрес за кореспонденция: гр. 

Монтана, бул. „Ал. 

Стамболийски“ № 23 

70 00-72 08.03.2018 г. 10:40 

 

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 и предложените цени, както следва: 

 

1. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ 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: документите по чл. 39, ал. 

2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка -  1 800,00 (хиляда и 

осемстотин) лева без ДДС, съответно 2 160,00 (две хиляди сто и шестдесет) лева с ДДС.  
В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на участника. 
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2. Участник „АСТРА КОНСУЛТ“ 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: документите по чл. 39, ал. 

2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка -  1 890,00 (хиляда  

осемстотин и деветдесет) лева без ДДС, съответно 2 268,00 (две хиляди двеста шестдесет и 

осем) лева с ДДС.  
В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на участника. 

 

3. Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ 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: документите по чл. 39, ал. 

2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка -  1 500,00 (хиляда  и 

петстотин) лева без ДДС, съответно 1 800,00 (хиляда и осемстотин) лева с ДДС.  
В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на участника. 

 

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

комисията в 10:40 часа на 09.03.2018 г. 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане по 

същество на представените оферти и оцени офертите съгласно избрания критерий за 

възлагане, а именно: „най-ниска цена“, тези от тях, които съответстват на предварително 

обявените условия. 

При разглеждането на техническите и ценовите предложения се получиха следните 

резултати: 

1. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

1.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3 от документацията за 

участие.  

Участникът е предложил срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ 

за строежа и Технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ  -   3 (три) календарни дни от 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

 

1.2. Ценовото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 4 от документацията за 

участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. 
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Представените Техническо и Ценово предложения на участника „БУЛ СТРОЙ 

КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД  са изготвени при съблюдаване на всички поставени 

изисквания в документацията за участие, съответстват на образците на Възложителя, 

съдържат всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, и отговарят напълно 

на предварително обявените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 
 

2. Участник „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД 

2.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3 от документацията за 

участие.  

Участникът е предложил срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ 

за строежа и Технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ  -   15 (петнадесет) календарни дни 

от подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 

съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

 

2.2. Ценовото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 4 от документацията за 

участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. 

 

Представените Техническо и Ценово предложения на участника „АСТРА 

КОНСУЛТ“ ЕООД  са изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания в 

документацията за участие, съответстват на образците на Възложителя, съдържат всички 

изискуеми реквизити, обем информация и данни, и отговарят напълно на предварително 

обявените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

3. Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

3.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3 от документацията за 

участие.  

Участникът е предложил срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ 

за строежа и Технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ  -   10 (десет) календарни дни от 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

 

3.2. Ценовото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 4 от документацията за 

участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. 

 

Представените Техническо и Ценово предложения на участника „ИСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  са изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания 

в документацията за участие, съответстват на образците на Възложителя, съдържат 

всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, и отговарят напълно на 

предварително обявените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 
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III. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за ценовите 

предложения на участниците. 

Комисията извърши проверка по следната формула: 

((X-Y):Х)*100 = …%, където 

„Х“ е средната стойност по ценовия показател, която се получава от сбора на 

предложенията на останалите участници, разделен на броя на останалите участници 

„У“ е предложението на участника, чиято стойност се преценява 

 

№  Участник / Оферта 

Показател за 

съпоставка 

У - ценово 

предложение 

Средноаритметична ст-

ст на предложенията на 

останалите участници, 

Х 

Разлика, 

(Х-У) 

Отклонение в 

средноаритметичната 

ст-ст, %,                  

((Х-У):Х)*100 

1 
"БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ" АД 
1 800,00 Х=(1890 + 1500)/2 =1 695 -105 -6,19% 

2 
"АСТРА КОНСУЛТ" 

ЕООД 
1 890,00 Х=(1800 + 1500)/2 = 1650 -240 -14,55% 

3 
"ИСК ИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД 
1 500,00 Х= (1800+1890)/2 = 1845 345 18,70% 

 

Съгласно резултатите в горната таблица, не са налице основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

т.е. няма предложение на участник, 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, а именно ценовото предложение. 

 

С така предложените технически и ценови предложения на допуснатите до оценка 

участници се получиха следните резултати в низходящ ред, както следва: 

 

№  Участник / Оферта 

Предложена 

цена в лева без 

включен ДДС 

1 "ИСК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 1 500,00 

2 "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД 1 800,00 

3 "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД, 1 890,00 

 

 

IV. Комисията продължи работата си, като на основание чл. 61, т. 4 и т. 7 от ППЗОП, 

пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците 

„ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД за 

проверка за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, като констатира следното: 

1. Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – представени са следните документи по 

чл.39, ал. 2 от ППЗОП: 

1.1.Опис на представените документи - в оригинал; 

1.2.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в оригинал;  

1.3.Валидно удостоверение съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за извършване на дейностите 

по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 
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контрол (ДНСК), с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които 

се упражнява дейността – заверено копие; 

1.4.Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за 2016 г. – заверени копия; 
1.5.Валидна застрахователна полица „Професионална отговорност " съгласно чл. 171, 

ал. 1 от ЗУТ; застрахована дейност: „проектиране“; с лимити на отговорност – 100 000 лева за 

едно събитие и 100 000 лева в агрегат за всички събития през срока на застраховката – заверено 

копие; 

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, поставени от 

Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

- икономическият оператор се представлява от управител, съгласно данните вписани в 

Търговски регистър - Част II, раздел Б на ЕЕДОП; 

 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 ЕЕДОП; 
 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 професионално 

нарушение - Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП;  
 не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); участникът е декларирал, че не е свързано 

лице по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП - Част III, раздел Г на ЕЕДОП; 

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

професионална дейност в част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Търговския регистъра към АВ и в Регистъра на лицата, извършващи 

дейността консултант, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър 

на ДНСК и видно от приложеното към офертата Удостоверение № РК-0650/09.09.2016 г. се 

установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД покрива 

поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 

1б на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на дейности с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок, 

спрямо датата на която е подадена офертата на участника. По отношение на техническите и 

професионални възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 

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

раздел Б, т. 5 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за застрахователно покритие 

по неговата застрахователна полица „Професионална отговорност“ в размер на 100 000 лева. 

Видно от представеното към офертата заверено копие на застрахователна полица 

„Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ застрахованата дейност е 

„проектиране“; с лимити на отговорност – 100 000 лева за едно събитие и 100 000 лева в агрегат 

за всички събития през срока на застраховката. 
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Налице е несъответствие с условията по настоящата обществена поръчка. Относно 

критериите за подбор, в частта за икономическо и финансово състояние, Възложителят е 

поставил изискване за наличие на валидна застраховка "Професионална отговорност" за 

консултант, извършващ строителен надзор, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с покритие в размер 

на минималната застрахователна сума за строежи втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 

от ЗУТ, определена с чл. 5, ал. 4, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството, или еквивалент за чуждестранните участници. 

Декларираното в ЕЕДОП на участника застрахователно покритие по неговата застрахователна 

полица „Професионална отговорност“ е в размер на 100 000 лева. Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 2 от 

Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 

минималната застрахователна сума за консултант, извършващ строителен надзор за строежи 

втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ е 200 000 лева. Така посочената от 

участника застраховка не отговаря на условията на обществената поръчка, посочени в 

Обявлението за обществената поръчка и документацията за участие. 

В съответствие с чл. 61 ал. 5 от ППЗОП комисията реши да уведоми участника „ИСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за констатираната нередовност в представения от него ЕЕДОП, като 

на основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП да даде възможност в рамките на 5 /пет/ работни дни 

участникът да представи на комисията коректно попълнен ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация.  

 

2. Участник "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД – представени са следните 

документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП: 

1.1.Опис на представените документи - в оригинал; 

1.2.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в оригинал;  

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД, 

поставени от Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

- икономическият оператор се управлява по едностепенна система от съвет на 

директорите, състоящ се от три физически лица и се представлява от изпълнителен директор, 

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

 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 ЕЕДОП; 
 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 професионално 

нарушение - Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП;  
 не са налице основания за отстраняване, свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); участникът е декларирал, че не е свързано 

лице по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП - Част III, раздел Г на ЕЕДОП; 

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

професионална дейност в част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва 
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данни за вписване в Търговския регистъра към АВ и в Регистъра на лицата, извършващи 

дейността консултант, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър 

на ДНСК се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ" АД покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

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

раздел Б, т. 5 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

“Професионална отговорност” за консултант извършващ строителен надзор, със 

застрахователно покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. 4, т. 2 от Наредба 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Посочена 

е и валидна застраховка „Професионална отговорност“ за консултант, извършващ оценка на 

съответствието на инвестиционни проекти. По този начин участникът покрива минималните 

изисквания за икономическо и финансово състояние. 

 по отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 

1б на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на следните дейности: 

„Извършване оценка на съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на 

строителен надзор „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа на с. Михнево“ и  

„Извършване оценка на съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на 

строителен надзор „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа на с. Габрене“. 
 Налице е несъответствие с условията по настоящата обществена поръчка. Относно 

критериите за подбор, в частта за технически и професионални възможности, Възложителят е 

поставил изискване за изпълнена за последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е 

започнал дейността си, поне една  услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката. Под идентична или сходна с предмета и обема на поръчката се разбира 

консултантска услуга по упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на поне 

един обект, включващ строителство по изграждане и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или подмяна и/или еквивалентна дейност на водоснабдителни мрежи и 

съоръжения. 

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи: „Елементите на водоснабдителните системи са: 

водовземни съоръжения, черпателни съоръжения, помпени станции, пречиствателни станции 

за обработка на суровата природна вода, регулиращи водонапорни съоръжения, външни 

водопроводи, водопроводни мрежи във водоснабдяваните територии (главни водопроводни 

клонове, второстепенни водопроводни клонове, сградни водопроводни отклонения) и общи 

средства за измерване, необходими за водовземането, пречистването, съхранението, преноса, 

разпределението и измерването на водата до границата със сградната водопроводна 

инсталация или вътрешната (площадковата) водоснабдителна мрежа на потребителите.“ 

В съответствие с горното, Възложителят е определил като сходни с предмета на поръчката 

консултантски услуги по упражняване на стротелен надзор при изпълнение на СМР на поне 

един обект, включващ строителство по изграждане, и/или реконструкция и/или рехабилитация 

и/или подмяна и/или еквивалентна дейност на елементи на водоснабдителните системи (каквито 

са водоснабдителните мрежи и съоръжения). 

След направена справка на официалния сайт на Община Петрич, комисията се увери, че 

така посочените от участника обекти, на които е изпълнявал консултантска дейност, са с 

предмет строителни дейности на канализационни мрежи (като елементи на канализационните 

системи по смисъла на Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи).   
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Така декларираните от участника изпълнени услуги не отговарят на условията на 

обществената поръчка, посочени в Обявлението за обществената поръчка и документацията за 

участие, следователно не покриват минималните изисквания на Възложителя за технически и 

професионални възможности. 

В съответствие с чл. 61 ал. 5 от ППЗОП комисията реши да уведоми участника „БУЛ 

СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД за констатираната нередовност в представения от 

него ЕЕДОП, като на основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП да даде възможност в рамките на 5 /пет/ 

работни дни участникът да представи на комисията коректно попълнен ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

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

14:30 часа на 09.03.2018 г., като реши следващото заседание да се проведе след изтичане на 

срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП или след получаване на допълнително изисканите от 

участниците документи. 

--------------------------------------------------------IIIIII------------------------------------------------------------ 

 

На 15.03.2018 г. от 14.30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата. 

 

В съответствие с чл. 61, т. 5 от ППЗОП са изпратени уведомления до участниците за 

констатираните нередовности, както следва: 

1. Писмо изх. № 70 00-77/12.03.2018 г. до „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

2. Писмо изх. № 70 00-78/12.03.2018 г. до „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

Същите са изпратени на 12.03.2018 г. по електронен път по реда на Закона за електронния 

документи и електронните удостоверителни услуги на посочените в офертите на участниците 

електронни пощи, като са подписани с електронен подпис. На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП 

на участниците е дадена възможност в рамките на 5 /пет/ работни дни да представят на 

комисията коректно попълнени ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация и чрез които да покрият критериите за подбор на Възложителя. 
 

В деловодството на Община Вършец са постъпили допълнителни документи от 

участниците, както следва: 

1. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – запечатан плик с вх. № 70 00-81 от 

14.03.2018 г. в 08:38 часа 

2. „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – запечатан плик с вх. № 70 00-84 от 15.03.2018 г. в 

10:06 часа 

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 № 115/09.03.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, на 15.03.2018 г., за което е съставен протокол. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи на 

участниците, като отвори пликовете по реда на постъпването им и установи следното: 

1. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  

Участникът е представил нов надлежно изготвен ЕЕДОП. В него, по отношение на 

техническите и професионални способности, е декларирано изпълнението на една дейност, а 

именно „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване 

на строителен надзор „Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път (ул. 

„Христо Ботев“ IV-10038, 1-ви участък)“. След направена справка на официалния сайт на 

Община Перник относно естеството на цитирания обект, комисията счита, че посочената услуга 

е с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от 
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Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. По отношение на 

техническите и професионални възможности, участникът покрива минималните изисквания на 

Възложителя. 

В едно с представените в офертата документи и допълнително представените 

документи, участникът „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката, налице е съответствие с изискванията на 

Възложителя за лично състояние и отговаря на поставените критерии за подбор, поради 

което комисията взе единодушно решение да допусне участника до по-нататъшно участие 

в процедурата. 

 

2. Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Участникът е представил придружително писмо и заверено копие на валидна 

застрахователна полица "Професионална отговорност" за консултант на обекти и оценяване 

съответствието на инвестиционни проекти и за строителен надзор в проектирането и 

строителството, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с покритие над минимално изискващото се за 

строежи втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, определено с чл. 5, ал. 4, т. 2 от 

Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Комисията, след като разгледа документите, ги приема и счита, че чрез същите участникът 

покрива критериите за подбор на Възложителя в частта на икономическо и финансово 

състояние.  

В едно с представените в офертата документи и допълнително представените 

документи, участникът „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, налице е съответствие с изискванията на Възложителя 

за лично състояние и отговаря на поставените критерии за подбор, поради което 

комисията взе единодушно решение да допусне участника до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП комисията разглежда документите и допълнително 

представените документи до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние 

и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите 

участници, чиито оферти са оценени, не се класират. 

 
  

V. Класиране 

Във връзка с извършените от комисията действия по оценка на ценовите предложения на 

участниците, в съответствие с критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и в 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 
 

ПЪРВО МЯСТО: участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с оферта вх. № 70 00-

72/08.03.2018 г., подадена в 10:40 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка -  1 500,00 (хиляда  и петстотин) лева без ДДС, съответно 1 800,00 

(хиляда и осемстотин) лева с ДДС. 
 

ВТОРО МЯСТО: участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с оферта 

вх. № 70 00-61/02.03.2018 г., подадена в 16:31 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка -  1 800,00 (хиляда и осемстотин) лева без ДДС, съответно 2 160,00 

(две хиляди сто и шестдесет) лева с ДДС. 
 

Съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 7 от ППЗОП на класиране не подлежи участника 

„АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД, с оферта вх. № 70 00-71/08.03.2018 г., подадена в 10:37 часа. 

 

VI. Предложение за сключване на договор 

Въз основа на извършеното по-горе класиране, комисията предлага на  Кмета на Община 

Вършец в качеството му на Възложител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски 
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услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на 

обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. 

„Зелени дел“, гр. Вършец“, открита с Решение № 54/14.02.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0003, за изпълнител на обществената поръчка 

да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно: „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, ЕИК 204096338, Оферта с вх. № 70 00-72/08.03.2018 г., с предложена обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка -  1 500,00 (хиляда  и петстотин) лева без ДДС, 

съответно 1 800,00 (хиляда и осемстотин) лева с ДДС. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 15.03.2018 г. в 16:45 часа. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. Същият се предава на 

Възложителя, заедно с цялата документация, офертите на участниците и допълнителните им 

документи, изискани в хода на работата на комисията, за приемане работата на комисията, 

утвърждаване съгласно чл. 181, ал. 5 от ЗОП и вземане на решение по чл. 181, ал. 6 от ЗОП от 

Възложителя. 
 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   Антон Димитров Тошев -  .........(подпис)*..................... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. Красимира Стефанова Тачева - .………(подпис)*…….…….. 

2. инж. Костадинка Петрова Денкова - …(подпис)*…………… 

3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев - …….(подпис)*…………… 

4. Иван Йорданов Първанов - ……………(подпис)*.………….. 

 

 

 

Получих протокола на комисията на дата: 15.03.2018 г. 

                                                       

                                                           Подпис:……… (подпис)*.…………. 

                                                                  инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                                       Кмет на Община Вършец 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: …………(подпис)*.………….. 

                                  инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                 Кмет на Община Вършец 

 

Дата на утвърждаване: 16.03.2018 г. 

 

 

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

ЗЗЛД  

 

 

 

 
 


