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   Р Е Ш Е Н И Е  
 

 № 635/13.12.2018 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 12.12.2018 г. Доклад, предоставен ми ведно с Протокол № 1 от заседанията на 

комисията, проведени на 27.04.2018 г.; 10.05.2018 г.; 21.05.2018 г. и 14.06.2018 г.; Протокол 

№ 2 от заседанията на комисията, проведени на 27.06.2018 г.; 17.10.2018 г.; 24.10.2018 г.; 

26.10.2018 г.; 29.10.2018 г.; 15.11.2018 г. и 26.11.2018 г.; Протокол № 3 от заседанията на 

комисията, проведени на 29.11.2018 г. и 07.12.2018 г., изготвени в хода на работата на 

комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена с моя Заповед № 237/27.04.2018 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: “Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и 

рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, открита с 

Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, обявена с Обявление за поръчка 

с ID 836763, с уникален номер в РОП 00850-2018-0009, прогнозна стойност в размер на 

1 881 332,79 лева (един милион осемстотин осемдесет и една хиляди триста тридесет и два 

лева и седемдесет и девет стотинки) 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: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, Оферта с вх. № 70 00–210/26.04.2018 

г. подадена в 10:23 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка в размер на 1 710 283,26 (словом: един милион седемстотин и десет хиляди 

двеста осемдесет и три лева и двадесет и шест стотинки) лева без ДДС, с Комплексна 

оценка 100 точки. 

Комплексната оценка на участника е формирана като сума от оценката по 

следните показатели: 

1. Оценка по показател Тп (Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката) – 50 точки и  

2. Оценка по показател Цп – 50 точки. 
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Мотиви: Участникът е представил оферта, която отговаря 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 участника до участие в процедурата. Класирането на участника 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 Доклад на 12.12.2018 г., предоставен ми 

ведно с Протокол № 1 от заседанията на комисията, проведени на 27.04.2018 г.; 10.05.2018 

г.; 21.05.2018 г. и 14.06.2018 г.; Протокол № 2 от заседанията на комисията, проведени на 

27.06.2018 г.; 17.10.2018 г.; 24.10.2018 г.; 26.10.2018 г.; 29.10.2018 г.; 15.11.2018 г. и 

26.11.2018 г.; Протокол № 3 от заседанията на комисията, проведени на 29.11.2018 г. и 

07.12.2018 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=buyerprofileopsled23 . 

 

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

ППЗОП и обявените от Възложителя условия:  

 

2.1. ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД, с Оферта вх. № 70 00-

211/26.04.2018 г., подадена в 13:00 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и изисквания на Възложителя, тъй като единият от предложените 

гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи в Приложение № 3 от 

документацията за участие е за основни ремонти на пътища - 1 (една) година, а следва да 

бъде офериран такъв за рехабилитация и реконструкция на улици, който е минимум 2 (две) 

години, следователно предложеният от участника гаранционен срок е по-кратък от законово 

установения в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

С Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура по 

реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложителят, съгласно правомощията си, е дефинирал 

предмета на поръчката като реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на 

гр. Вършец. Възложителят е утвърдил документацията за участие, а част от нея е 

Приложение № 3 – Техническо предложение, съгласно т. 4 на което участниците следва да 

предложат гаранционен срок за всички видове строително – монтажни работи, като в 

забележка е посочено, че „предложеният гаранционен срок за извършените строителни и 

монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.“ Предметът на поръчката е определен 

като „реконструкция и рехабилитация“ и в случай, че участникът е имал възражения по 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled23
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обхвата и дефиницията на поръчката, същият е могъл да подаде жалба срещу същата в 

определените от закона срокове или при неясноти да поиска разяснения от Възложителя по 

реда на чл. 33 от ЗОП. Следва да се отбележи, че никой от участниците не се е възползвал от 

възможността да поиска разяснения от Възложителя относно оферирането на гаранционните 

срокове, което води до извода, че участниците не са имали неяснота по този въпрос. Нещо 

повече – от дефинирания предмет на поръчката като „реконструкция и рехабилитация“  е 

видно, че дейностите от предмета на поръчката са обобщени коректно в наименованието на 

същата, с което утвърдената от възложителя документация в максимална степен е 

съобразена с принципа за прозрачност. С това за участниците е дадена изчерпателна 

информация и съответно – за тях е било ясно и безспорно в коя хипотеза от Наредба № 2 от 

2003 г. попадат дейностите от обхвата на поръчката. 

В Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

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

съоръжения и строителни обекти е отразено, че за осигуряване нормалното функциониране 

и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след 

приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. Съгласно чл. 20, ал. 2 

гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния 

строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в 

Наредбата. 

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. минималните гаранционни 

срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: 

за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при 

основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две 

години, а при основни ремонти - една година. Според изложеното в Приложение № 7 от 

документацията за участие – Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект 

и приложеното Разрешение за строеж № 19/15.08.2016 г., предметът на обществената 

поръчка касае рехабилитация и реконструкция на улици, като основната цел на проектната 

разработка е направа на нова пътна настилка, включително пътна основа, където липсва, 

изграждане на нови тротоари и цялостна подмяна на прилежащите бордюри.  

В документацията (стр. 5; т. 2) за обществената поръчка и в Обявлението 

Възложителят е посочил като основен CPV-код от Общия терминологичен речник: 45233252 

„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици“, а като допълнителен CPV-

код 45233330 „Строителни работи по изпълнение на основа на улици“. От посочените CPV-

кодове може да бъде направен допълнителен извод, че строителните работи от обхвата на 

поръчката включват СМР по реконструкция и рехабилитация, които са с по-широк обхват от 

дейностите по основен ремонт и следователно минималните гаранционни срокове на 

извършени СМР по предмета на общественатa поръчка са 2 години съгласно чл. 20, ал. 4, т. 

8, предл. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г., а именно: за останалите пътища и улиците - 

две години. 

Съгласно Техническата спецификация и приложената одобрена проектна 

документация проектът има за цел повишаване на транспортно – експлоатационните 

качества на настилката, оптимизиране на съществуващия габарит и елементи на уличните 

платна в съответствие с действащата регулация на гр. Вършец и приложимата нормативна 

уредба. Уличната инфраструктура в разглежданите участъци ще бъде максимално подобрена 

в ситуационно и нивелетно положение, ще бъде положена нова хоризонтална маркировка и 

вертикална сигнализация, което от своя страна ще допринесе за повишаване безопасността 
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на придвижване на моторни превозни средства и пешеходци. За по-ефективно отводняване 

на уличните платна в проекта са заложени подходящи напречни и надлъжни наклони на 

асфалтобетоновото покритие. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за отвеждане 

на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством PVC тръби ф200. 

На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Преобладаващата част от улиците, предмет на проекта, са предвидени за реконструкция, 

включваща дейности по направа на пътна основа от несортиран трошен камък с мин. 

дебелина 35 см, полагане на асфалтови пластове (изравнителен пласт от неплътен 

асфалтобетон и износващ пласт от плътен асфалтобетон) с обща дебелина 10 см, изграждане 

на нови тротоарни площи и бордюри, направа на ревизионни шахти и дъждоприемни 

оттоци; а останалите улици (ул. „Христо Ботев“ и ул. „Първа“) са предвидени за 

рехабилитация, включваща дейности по фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, 

полагане на два пласта асфалтобетон (биндер – неплътен асфалтобетон и износващ пласт от 

плътен асфалтобетон), нови тротоарни настилки и бордюри, направа на ревизионни шахти и 

дъждоприемни оттоци. 

Според предвидените строително – монтажни дейности и анализирайки текста на т. 8 

от чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 от 2003 г., може да се заключи, че минималният гаранционен 

срок за извършените строителни дейности по рехабилитацията и реконструкцията на 

улиците е 2 (две) години. Този извод следва от последното предложение на въпросната 

разпоредба, според което едногодишният гаранционен срок се прилага единствено, когато се 

касае за основен ремонт на „останалите пътища и улици“. В случая, дейностите по проекта 

включват полагане на изцяло нови асфалтобетонови пластове, нова пътна конструкция, нови 

тротоари и бордюри, т.е. дейности, надхвърлящи по обхват включените в понятието 

„основен ремонт“ дейности. Съгласно § 5, т. 42 от ДР на ЗУТ "основен ремонт" на строеж е 

частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни 

части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните 

работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и 

конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, 

с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава 

срокът на тяхната експлоатация“. В подкрепа на това, следва да се отбележи, че по 

смисъла на § 1 от ДР на Наредба № 2 от 31.07.2003 г., „рехабилитация“ е строителна 

дейност, свързана с възстановяване, реконструкция, разширяване или модернизиране на 

частта от елементите на пътната, транспортната, електронната съобщителна, 

енергийната, водоснабдителната, канализационната и хидромелиоративната 

инфраструктура“. 

Видно от горецитираните дефиниции и видовете работи, подробно описани в 

документацията за участие и приложенията към нея, дейностите от предмета на поръчката 

попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 8, предложение 4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г., т.е. минималният гаранционен срок е 2 (две) години. В тази връзка може да се 

заключи, че предложеният от участника гаранционен срок от 1 (една) година е предложение, 

несъответстващо на определения от законодателя в Наредба № 2/31.07.2003г. за съответния 

строителен обект минимален гаранционен срок, т.е. техническото предложение на участника 

противоречи на приложимите към случая законови разпоредби. 

Така констатирания порок в техническото предложение на участника, не може да бъде 

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

при необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази 
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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 № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани участника, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за 

защита на конкуренцията и Върховния административен съд като висш 

правораздавателен орган, примери за която са: Решение на Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) № 564 от 08.05.2014 г. по преписка № КЗК-

313/320/325/362/363/2014 г., потвърдено от Решение № 9486 от 07.07.2014 г. по адм. дело 

№ 7546/2014 г. на Върховния административен съд (ВАС); Решение № 764 от 06.10.2016 

г. на КЗК по преписка № КЗК-449/2016 г.; Решение № 8201 от 04.07.2016 г. по адм. дело 

№ 6122/2016 г. Решение на КЗК № 282 от 21.03.2013 г. по преписка № КЗК-165/2013 г., 

оставено в сила с Решение от 09.07.2013 на ВАС адм. дело № 5558/2013; Решение на 

КЗК № 1031 от 27.07.2011 г. по преписка № КЗК-719/729/743/2011 г.; Решение на КЗК № 

1461 от 20.11.2014 г. по преписка № КЗК-1124/2014 г. и Решение № 4384 от 21.04.2015 г. 

по адм. дело № 15809/2014 г.  на ВАС; Решение № 3900 от 07.04.2015 г. по адм. дело № 

15250/2014 г. на ВАС; (всички отнасящи се до една и съща хипотеза на Наредба 

№2/2003 г., а именно: „останалите пътища и улици“). 
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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” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от 

участника оферта се явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

2.2. „МИКРА - КМ“ ЕООД, с Оферта вх. № 70 00-212/26.04.2018 г., подадена в 

13:27 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

В Техническото предложение на участника са налице следните обстоятелства: 

 В предложението на участника в част „Технология на извършване на 

строителните работи“, за дейност „Направа на тротоар от бетонови плочи“ (стр. 24) се 

съдържат следните записи: „…Тротоарните плочи се нареждат върху подложен пласт от 

пясък с дебелина най-малко 2 см…. Пясъчната основа под тротоарни настилки или пътни 

ивици ще се изпълни непосредствено преди полагане на бетоновите елементи… Когато 

основата по проект е трошен камък, тротоарните плочи се нареждат върху подложен 

пласт от цимент от цименто - варов разтвор с дебелина 3 см, а когато основата по 

проект е пясък, те се редят върху пясъка…“. Съгласно Техническата спецификация и 

одобрения проект тротоарите от бетонови плочи на всички улици се изпълняват върху 

цименто-пясъчна възглавница с дебелина 3 см. и трошен камък с дебелина 15 см. 

Участникът е следвало да съобрази своето техническо предложение с предвиденото в 

техническата спецификация на възложителя.  Предложената от участника технология за 

изпълнение на тротоарите от една страна съдържа противоречие в тази част от 

предложението – веднъж е написано, че тротоарите се редят върху пясък, а веднъж върху 

трошен камък и цименто-варов разтвор, а от друга – технологията не съответства на 

техническата спецификация и одобрената проектна документация, неразделна част от 

документацията за настоящата обществена поръчка. В техническото си предложение 

участникът е следвало да предложи технология съобразно предвиденото в 

техническата спецификация тротоарите да се изпълняват върху цименто-пясъчна 

възглавница с дебелина 3 см. и трошен камък с дебелина 15 см.     
 В предложението на участника в част „Технология на извършване на 

строителните работи“, за дейностите „Доставка и полагане на асфалтови смеси за долен 

пласт на покритието (биндер)“ (стр. 43) и „Доставка и полагане на асфалтови смеси за горен 

пласт на покритието (износващ)“ (стр. 45) уплътняването на асфалтобетоновите смеси е 

предвидено да се извърши от група валяци: „…лек валяк от 4 до 6 т., пневматичен валяк и 

стоманобандажен валяк. Валирането започва с лекия валяк, непосредствено след 

полагането на сместа с 4 до 6 преминавания в точка и продължава с пневматичния валяк и 

завършва с 2 – 3 преминавания на тежък стоманобандажен валяк…“. В линейния 

календарен график за дейностите по доставка и полагане на асфалтобетонови смеси за долен 

и износващ пласт на покритието, като необходима механизация фигурират асфалтополагач, 

валяк пневматичен, валяк двубандажен 10 т. и водоноска. Диаграми на механизацията има за 

пневматичния валяк и двубандажния 10-тонен валяк. Липсва такава за лек валяк от 4 до 6 

тона, като не е посочен и в линейния график. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
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 В предложението на участника в част „Технология на извършване на 

строителните работи“, за дейност „Доставка и полагане на несортиран трошен камък с 

непрекъсната зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта“ (стр. 37)  е 

предвидена следната механизация: автосамосвали, комбиниран багер, грейдер. 

„Уплътняването се извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при 

оптимално водно съдържание…“. В линейния календарен график да дейност „Направа на 

пътна основа от трошен камък с мин. дебелина 35 см.“, като необходима механизация 

фигурират  грейдер, комбиниран багер  - 2 бр. и самосвал – 4 бр. Нито в графика, нито в 

диаграмите на механизацията не са предвидени валяци за уплътняване на основата от 

трошен камък. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните 

компоненти на техническото предложение. 
 В предложението на участника в част „Технология на извършване на 

строителните работи“, за дейност „Направа на тротоар от бетонови плочи“ (стр. 24) 

технологията е описана по следния начин: „Нареждането се извършва в редове, започвайки 

от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната 

връзка между фугите… След полагането на бордюрите и набиране на минимална якост на 

бетоновата основа, зоната предвидена за тротоар се запълва с трошен камък...“. 

Същевременно в линейния график доставката и полагането на трошения камък за тротоари е 

предвидено да се извърши от ден 20 до ден 29, доставката и полагането на цименто-

пясъчната възглавница и бетоновите плочи за тротоар ще се изпълняват от ден 21 до ден 50, 

а доставката и монтажа на бетоновите бордюри ще се извърши от ден 30 до ден 59. В своето 

техническо предложение участникът е предвидил, в дните от ден 21 до ден 30 да се 

извършват СМР по направа на тротоар, без първо да са изпълнени дейностите по доставка и 

монтаж на бетоновите бордюри. В случая е налице несъответствие между отделните 

компоненти на техническото предложение и противоречие на графика с предлаганите 

организация и подход за изпълнение на дейността, от една страна, а от друга – 

неправилна технологична последователност (технологична несъвместимост) на 

посочените СМР в линейния график. 
 В линейния календарен график  дейност „Доставка и изливане на място на 

бетон В30 за тротоар“ е предвидено да се извърши в дните от ден 20 до ден 22 от началото 

на строителството, а дейност „Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35/50, 

включително всички свързани с това разходи“ ще се извърши в дните от ден 30 до ден 59. В 

предложението на участника е описана неправилна технологична последователност на 

отделните дейности, а именно: бетонът да бъде излят, преди да са положени бордюрите. 

Съгласно проектната документация, в участъците от някои улици, не е предвидено или не е 

възможно да се изгражда тротоарна настилка (ул. „Липа“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Никола 

Вапцаров“ – чертежи № 01-03-1; № 01-04-1; № 03-04-0; № 03-07-0). Предвиденият бетон със 

средна дебелина 30 см и средна ширина 30 см ще служи предимно за подпиране на 

бордюрите, а пък самите бордюри от една страна ще изпълняват ролята на своеобразен 

едностранен кофраж за бетона, а от друга – основните им функции са да отделят различните 

видове настилки, както и пешеходното от автомобилното движение. В тази връзка е 

технологично обосновано е първо да бъдат монтирани бордюрите, които ще ограничат 

платното за движение на улиците и след това зад тях да бъде излят бетонът В30. В този 

смисъл така предложената от участника в календарния график организация за 

изпълнение на двете дейности изразява неправилна технологична последователност 

(технологична несъвместимост) на посочените видове дейности. 
  На стр. 61 от Техническото предложение на участника в част „Организация на 

строителната площадка“ за Етап 4 „Подготовка на строежа за приемане“ е записано 
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следното: „В края на всеки месец, заедно с представителят на Възложителя ще съставяме 

сертификат за завършените видове работи и подаваме молба за междинно плащане…“. 

Съгласно Приложение № 8 – Проект на договор от документацията за участие в настоящата 

обществена поръчка плащането по договора ще бъде извършвано на два етапа – с 

възможност за аванс до 50% от възнаграждението и окончателно плащане (чл. 9). Междинни 

плащания не са предвидени. В случая е налице компонент от предложението за 

изпълнение, който не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за участие и нейните приложения. 
 В предложението на участника в част „Организация на човешките ресурси“ 

(стр. 78 – стр. 81) са предложени следните членове на експертния екип за изпълнение на 

поръчката с посочване на техните отговорности, задължения и субординационни връзки: 

ръководител екип; инженери по отделните части; технически ръководител; инженери 

транспортно строителство; специалист  контрол на качеството и специалист длъжностно 

лице по безопасност и здраве. В част „Описание на предложението за изпълнение на 

предмета на поръчката, както и организацията, която участникът, като евентуален 

изпълнител, ще приложи“ (стр. 65) е представена организационна схема на 

взаимодействието между Възложител, Строителен надзор, Проектантски екип, Ръководител 

на проекта, централен офис на Изпълнителя, управленски екип на Изпълнителя за 

изпълнение на строителството (отговорник по контрола на качеството, координатор по 

ЗБУТ, юрист, инженери транспортно строителство, инженер ПБЗ, инженери геодезист, 

геолог) и други взаимодействащи страни (дружества, предоставящи комунални услуги). В 

организационната схема на взаимодействие не е посочен техническият ръководител. В 

случая е налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на 

техническото предложение. 

 Предложението на участника относно комуникацията и координацията между 

експертите на участника, от една страна, и между заинтересованите страни – от друга, е 

непълно в тази му част. Изискването на документацията за този елемент (МЕ.3.) е следното:  

„Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите 

лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти 

по прекъсването й.“ В изложението на участника не са представени начините на 

взаимодействие между страните в случай на прекъсване на поръчката.  
 Част „Организация и подход за намаляване на затрудненията на местното 

население при извършване на строителни дейности“ не отговаря на минималните 

изисквания към съдържанието на този елемент. Предложението на участника съдържа мерки 

за преодоляване на затруднения от: едновременна работа на много участъци и затрудняване 

на движението; от шум; от запрашеност; от замърсяване на околната среда. Изискването на 

Възложителя към минималното съдържание на този елемент (МЕ.4) е да бъде предложена 

реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 

изпълнението върху кръга засегнати лица. Базовите мерки, идентифицирани като 

минимално необходими са: „• Организиране на работния процес, така че да се не се 

прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • 

Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 

относно предстоящи строително-монтажни работи“, като всяка мярка е необходимо да 

съдържа едновременно следните два компонента: „А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. За нито една от идентифицираните 
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от Възложителя базови мерки, както и за останалите, предложени от участника, не са 

обособени и не могат да бъдат идентифицирани изискваните два компонента А). и Б). 

Никъде не са предложени и мерки за информиране на населението относно предстоящите 

СМР. В тази връзка може да се счита, че липсва разработено предложение за 

реализация на една от минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, 

базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно: „Информиране на 

постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно 

предстоящи строително-монтажни работи“, т.е. предложението на участника в тази 

му част (МЕ.4.) е непълно и не отговаря на минималните изисквания на Възложителя 

към съдържанието му. 
 Част „Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на строително 

– монтажните работи“ (стр. 96 – стр. 101), както и част „Мерки за опазване на околната 

среда“ (стр. 84 – стр. 87), които в голяма степен се припокриват, не отговарят на 

минималните изисквания към съдържанието на този елемент. Изискването на Възложителя 

към съдържанието в тази му част е да бъде предложена реализация на идентифицираните 

като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от 

строителния процес върху околната среда. Базовите мерки, идентифицирани като 

минимално необходими са: „•Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 

площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; 

•Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; 

•Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“. Изрично 

изискване към съдържанието на този елемент (МЕ.5.), посочено в указанията за участие (на 

стр. 33) и в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите (стр. 2-3) е 

следното: „Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение 

от изпълнението й“. За нито една от идентифицираните от Възложителя базови мерки, 

както и за останалите, предложени от участника, не са обособени и не могат да бъдат 

идентифицирани изискваните два компонента А). и Б). В този смисъл посоченият елемент 

(МЕ.5.) от предложението на участника не отговаря на минималните изисквания за 

съдържание и предварително обявените условия на поръчката. 
 В част „Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на 

строително – монтажните работи“ (стр. 101), като отговорен за дейностите по управление на 

строителните отпадъци е посочен специалист по опазване на околната среда. Нито в 

организационната схема на взаимодействие (стр. 65), нито в част „Организация на 

човешките ресурси“, не е предвиден такъв специалист, не са посочени задълженията и 

отговорностите му (освен управлението на строителните отпадъци), както и 

субординационните връзки с останалите членове на екипа. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 

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 
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възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение и това би 

довело до нарушаване забраната за представяне на допълнителни документи към 

техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително 

обявените изисквания на Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително 

представяне на ново техническо предложение, тъй като тази предвидена законова 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. 

Констатираните от комисията непълноти и несъответствия на техническото предложение на 

участника с техническата спецификация, одобрена от възложителя, са от такова естество, че  

не могат да бъдат преодолени по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като биха довели до 

промени в техническото предложение на участника. На това основание следва да се приеме, 

че представеното техническо предложение на участника не отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на 

процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към 

тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-

944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 

г. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани участника, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

 

Предвид изложените мотиви, приемам доводите на комисията, с които единодушно 

предлага на Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание 

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

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от 

участника оферта се явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

2.3. „НАР“ ООД, с Оферта вх. № 70 00-216/26.04.2018 г., подадена в 14:30 часа, 

при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 
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Мотиви за отстраняване:  

В Техническото предложение на участника са налице следните обстоятелства: 

В точка МЕ.4 от методиката за оценка „Предложение за реализация на 

идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики“, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху 

кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на 

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки 

от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 

нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа 

едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ.  

След обстоен преглед на точка  МЕ.4 от  техническото предложение на участника е 

видно, че начинът на изложение не отговаря на предварителните условия и изисквания на 

Възложителя. В т. МЕ.4, участникът е разработил стратегия за управление на критичните 

точки и оценка на риска на фактори влияещи върху изпълнението на обекта, като не е 

съобразил изложението си с изискванията на Възложителя. Не са разработени двата основни 

компонента  А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. 

Не са описани конкретно двете основи задължителни мерки, изисквани от Възложителя: 

 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните отсечки;  

 Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи.Липсващите компоненти от 

техническото предложение на участника водят до несъответствие на офертата му с 

изискванията на възложителя за минимално необходими базови мерки, касаещи социални 

характеристики. Същите са въведени като задължителна част от съдържанието на офертите 

на всички участници с оглед проверка на техническите им предложения в частта относно 

осигуряване на работния процес без прекъсване на транспортната свързаност между 

крайните точки на пътните отсечки, както и относно осигуряване на информираността на 

гражданите. Липсата на посочените компоненти, имащи социален характер и насоченост, 

води до несъответствие на офертата с минималните условия, предвидени от възложителя за 

изпълнение на поръчката.  

Гореобсъдените обстоятелства 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 
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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 № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани участника, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

 

Предвид изложените мотиви, приемам доводите на комисията, с които единодушно 

предлага на Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание 

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

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от 

участника оферта се явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

2.4. „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, с Оферта вх. № 70 00-217/26.04.2018 г., подадена 

в 14:41 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и изисквания на Възложителя, тъй като единият от предложените 

гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи в Приложение № 3 от 

документацията за участие е за основни ремонти на пътища - 1 (една) година, а следва да 

бъде офериран такъв за рехабилитация и реконструкция на улици, който е минимум 2 (две) 

години, следователно предложеният от участника гаранционен срок е по-кратък от законово 

установения в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
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строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

С Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура по 

реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложителят, съгласно правомощията си, е дефинирал 

предмета на поръчката като реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на 

гр. Вършец. Възложителят е утвърдил документацията за участие, а част от нея е 

Приложение № 3 – Техническо предложение, съгласно т. 4 на което участниците следва да 

предложат гаранционен срок за всички видове строително – монтажни работи, като в 

забележка е посочено, че „предложеният гаранционен срок за извършените строителни и 

монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.“ Предметът на поръчката е определен 

като „реконструкция и рехабилитация“ и в случай, че участникът е имал възражения по 

обхвата и дефиницията на поръчката, същият е могъл да подаде жалба срещу същата в 

определените от закона срокове или при неясноти да поиска разяснения от Възложителя по 

реда на чл. 33 от ЗОП. Следва да се отбележи, че никой от участниците не се е възползвал от 

възможността да поиска разяснения от Възложителя относно оферирането на гаранционните 

срокове, което води до извода, че участниците не са имали неяснота по този въпрос. Нещо 

повече – от дефинирания предмет на поръчката като „реконструкция и рехабилитация“  е 

видно, че дейностите от предмета на поръчката са обобщени коректно в наименованието на 

същата, с което утвърдената от възложителя документация в максимална степен е 

съобразена с принципа за прозрачност. С това за участниците е дадена изчерпателна 

информация и съответно – за тях е било ясно и безспорно в коя хипотеза от Наредба № 2 от 

2003 г. попадат дейностите от обхвата на поръчката. 

В Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

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

съоръжения и строителни обекти е отразено, че за осигуряване нормалното функциониране 

и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след 

приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. Съгласно чл. 20, ал. 2 

гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния 

строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в 

Наредбата. 

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. минималните гаранционни 

срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: 

за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при 

основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две 

години, а при основни ремонти - една година. Според изложеното в Приложение № 7 от 

документацията за участие – Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект 

и приложеното Разрешение за строеж № 19/15.08.2016 г., предметът на обществената 

поръчка касае рехабилитация и реконструкция на улици, като основната цел на проектната 

разработка е направа на нова пътна настилка, включително пътна основа, където липсва, 

изграждане на нови тротоари и цялостна подмяна на прилежащите бордюри.  

В документацията (стр. 5; т. 2) за обществената поръчка и в Обявлението 

Възложителят е посочил като основен CPV-код от Общия терминологичен речник: 45233252 

„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици“, а като допълнителен CPV-
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код 45233330 „Строителни работи по изпълнение на основа на улици“. От посочените CPV-

кодове може да бъде направен допълнителен извод, че строителните работи от обхвата на 

поръчката включват СМР по реконструкция и рехабилитация, които са с по-широк обхват от 

дейностите по основен ремонт и следователно минималните гаранционни срокове на 

извършени СМР по предмета на общественатa поръчка са 2 години съгласно чл. 20, ал. 4, т. 

8, предл. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г., а именно: за останалите пътища и улиците - 

две години. 

Съгласно Техническата спецификация и приложената одобрена проектна 

документация проектът има за цел повишаване на транспортно – експлоатационните 

качества на настилката, оптимизиране на съществуващия габарит и елементи на уличните 

платна в съответствие с действащата регулация на гр. Вършец и приложимата нормативна 

уредба. Уличната инфраструктура в разглежданите участъци ще бъде максимално подобрена 

в ситуационно и нивелетно положение, ще бъде положена нова хоризонтална маркировка и 

вертикална сигнализация, което от своя страна ще допринесе за повишаване безопасността 

на придвижване на моторни превозни средства и пешеходци. За по-ефективно отводняване 

на уличните платна в проекта са заложени подходящи напречни и надлъжни наклони на 

асфалтобетоновото покритие. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за отвеждане 

на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством PVC тръби ф200. 

На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Преобладаващата част от улиците, предмет на проекта, са предвидени за реконструкция, 

включваща дейности по направа на пътна основа от несортиран трошен камък с мин. 

дебелина 35 см, полагане на асфалтови пластове (изравнителен пласт от неплътен 

асфалтобетон и износващ пласт от плътен асфалтобетон) с обща дебелина 10 см, изграждане 

на нови тротоарни площи и бордюри, направа на ревизионни шахти и дъждоприемни 

оттоци; а останалите улици (ул. „Христо Ботев“ и ул. „Първа“) са предвидени за 

рехабилитация, включваща дейности по фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, 

полагане на два пласта асфалтобетон (биндер – неплътен асфалтобетон и износващ пласт от 

плътен асфалтобетон), нови тротоарни настилки и бордюри, направа на ревизионни шахти и 

дъждоприемни оттоци. 

Според предвидените строително – монтажни дейности и анализирайки текста на т. 8 

от чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 от 2003 г., може да се заключи, че минималният гаранционен 

срок за извършените строителни дейности по рехабилитацията и реконструкцията на 

улиците е 2 (две) години. Този извод следва от последното предложение на въпросната 

разпоредба, според което едногодишният гаранционен срок се прилага единствено, когато се 

касае за основен ремонт на „останалите пътища и улици“. В случая, дейностите по проекта 

включват полагане на изцяло нови асфалтобетонови пластове, нова пътна конструкция, нови 

тротоари и бордюри, т.е. дейности, надхвърлящи по обхват включените в понятието 

„основен ремонт“ дейности. Съгласно § 5, т. 42 от ДР на ЗУТ "основен ремонт" на строеж е 

частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни 

части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните 

работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и 

конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, 

с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава 

срокът на тяхната експлоатация“. В подкрепа на това, следва да се отбележи, че по 

смисъла на § 1 от ДР на Наредба № 2 от 31.07.2003 г., „рехабилитация“ е строителна 

дейност, свързана с възстановяване, реконструкция, разширяване или модернизиране на 

частта от елементите на пътната, транспортната, електронната съобщителна, 
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енергийната, водоснабдителната, канализационната и хидромелиоративната 

инфраструктура“. 

Видно от горецитираните дефиниции и видовете работи, подробно описани в 

документацията за участие и приложенията към нея, дейностите от предмета на поръчката 

попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 8, предложение 4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г., т.е. минималният гаранционен срок е 2 (две) години. В тази връзка може да се 

заключи, че предложеният от участника гаранционен срок от 1 (една) година е предложение, 

несъответстващо на определения от законодателя в Наредба № 2/31.07.2003г. за съответния 

строителен обект минимален гаранционен срок, т.е. техническото предложение на участника 

противоречи на приложимите към случая законови разпоредби. 

Така констатирания порок в техническото предложение на участника, не може да бъде 

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

при необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение и това би 

довело до нарушаване забраната за представяне на допълнителни документи към 

техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително 

обявените изисквания на Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително 

представяне на ново техническо предложение, тъй като тази предвидена законова 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. 

Представеното техническо предложение на участника не отговаря на изискванията на 

Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на 

процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към 

тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-

944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 

г. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани участника, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за 

защита на конкуренцията и Върховния административен съд като висш 
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правораздавателен орган, примери за която са: Решение на Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) № 564 от 08.05.2014 г. по преписка № КЗК-

313/320/325/362/363/2014 г., потвърдено от Решение № 9486 от 07.07.2014 г. по адм. дело 

№ 7546/2014 г. на Върховния административен съд (ВАС); Решение № 764 от 06.10.2016 

г. на КЗК по преписка № КЗК-449/2016 г.; Решение № 8201 от 04.07.2016 г. по адм. дело 

№ 6122/2016 г. Решение на КЗК № 282 от 21.03.2013 г. по преписка № КЗК-165/2013 г., 

оставено в сила с Решение от 09.07.2013 на ВАС адм. дело № 5558/2013; Решение на 

КЗК № 1031 от 27.07.2011 г. по преписка № КЗК-719/729/743/2011 г.; Решение на КЗК № 

1461 от 20.11.2014 г. по преписка № КЗК-1124/2014 г. и Решение № 4384 от 21.04.2015 г. 

по адм. дело № 15809/2014 г.  на ВАС; Решение № 3900 от 07.04.2015 г. по адм. дело № 

15250/2014 г. на ВАС; (всички отнасящи се до една и съща хипотеза на Наредба 

№2/2003 г., а именно: „останалите пътища и улици“). 

 

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” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от 

участника оферта се явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

2.5. „БАКС 99“ АД, с Оферта вх. № 70 00-219/26.04.2018 г., подадена в 15:21 

часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 1, предложение последно, във връзка с Част Първа, 

Раздел III., т.9.3. (стр. 7) и Част Втора, Раздел I, т. 2.5.4. (стр. 13) от документацията за 

участие. 
 

Мотиви за отстраняване:  

С писмо изх. № 70 00 – 539 от 18.10.2018 г., адресирано до всички участници, е 

отправена покана, в срок от 5 (пет) календарни дни от получаването му, да удължат срока на 

валидност на офертите си за период от 6 (шест) месеца. Поканата е изпратена до всички 

участници в процедурата по електронен път по реда на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) на посочените в офертите на участниците 

електронни пощи, като писмото е подписано с електронен подпис. Съгласно разпечатката от 

официалния имейл на Община Вършец – admin_varshetz@mail.bg, писмото е изпратено на 

участник „БАКС 99“ АД на електронната поща, посочена в офертата на участника - 

baks99@dir.bg , на дата: 18.10.2018 г. в 15:55 часа. 

До изтичането на указания от Възложителя срок, в деловодството на Общинска 

администрация – Вършец не е постъпвало и завеждано в деловодната система на 

Възложителя потвърждение за удължаване срока на валидност на офертата от „БАКС 99“ 

АД. 

Видно от датата на изпращане на писмо изх. № 70 00 – 539 от 18.10.2018 г, срокът за 

представяне на потвърждения за удължаване срока на валидност на офертите е бил 

23.10.2018 г. 

В ЗОП е предвиден начин на обмен на информацията по електронен път при условията 

и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги 

(ЗЕДЕУУ). В офертите на всички участници са посочени електронни пощи, с което те по 

недвусмислен начин обявяват, че са съгласни да получават изявления в електронна форма и 

в съответствие с условията на възложителя. Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗЕДЕУУ е посочено, че 

mailto:admin_varshetz@mail.bg
mailto:baks99@dir.bg


 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 17 / 31 

потвърждаване на получаването на електронното изявление не е необходимо, за да се смята, 

че е получено от адресата. В разпоредбата на чл. 9 и чл. 10 от ЗЕДЕУУ е отразено, че 

електронното изявление е изпратено с постъпването му в посочената от адресата 

информационна система. 

Според чл. 2, ал. 1 от ЗЕДЕУУ „електронно изявление е словесно изявление, 

представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и 

представяне на информацията“. Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕУУ „Електронен документ е 

електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната 

идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния 

пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан 

по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014“. Чл. 3, т. 35 на Регламент (ЕС) № 910/2014 гласи, 

че: „електронен документ“ означава всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, 

по – специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис“. В чл. 3, ал. 2 от 

ЗЕДЕУУ е отразено, че писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен 

документ, съдържащ електронно изявление. В тази връзка, може да бъде направен изводът, 

че е спазено изискването на ЗЕДЕУУ, тъй като изпратеният на участниците имейл, може да 

бъде възпроизвеждан (чрез общоприети стандарти за разчитане, преобразуване и 

представяне на информацията) без помощта на технически средства (валиден сертификат и 

електронен подпис) и е спазено изискването на ЗОП комуникацията да се извършва в 

писмена форма. 

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗЕДЕУУ, електронното изявление е получено с постъпването 

му в дадените от адресатите информационни системи, а именно електронните пощи, 

посочени на офертите на участниците. Датата, на която е постъпило електронно съобщение 

в посочените от адресатите електронни системи, е 18.10.2018 г. Това означава, че в момента, 

в който се генерира съобщение, че изявлението е постъпило в информационните системи на 

адресатите, а именно: 18.10.2018 г., същото се счита за получено от тях. 

В този смисъл са: влязло в сила Решение № 01 от 10.01.2017 година на Комисията за 

защита на конкуренцията, Решение № 578 от 30.05.2017 година по преписка № КЗК-

396/26.04.2017 година и Определение № 5978 от 29.04.2011 година на Върховен 

административен съд на Република България. 

 

С оглед на гореизложените обстоятелства, както съвкупно, така и на самостоятелно 

основание, приемам доводите на комисията да предложи на Възложителя участникът 

„БАКС 99“ АД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 1, 

предложение последно, във връзка с Част Първа, Раздел III., т.9.3. (стр. 7) и Част Втора, 

Раздел I, т. 2.5.4. (стр. 13) от документацията за участие. 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническото предложение на участника „БАКС 

99“ АД не е разгледано. 

 

2.6. „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, с Оферта вх. № 70 00-

222/26.04.2018 г., подадена в 16:17 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

 В приложената Количествено – стойностна сметка (Приложение № 5.1.) за 

Позиция № 6 „Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /АС 
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бин./, за профилиране и изравняване на пластове с дебелина 6см., включително всички 

свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС”, количеството, което участникът е 

оферирал, е 3 714,16 т., а точното количество съгласно влязлата в сила документация за 

участие, следва да бъде 3 190,54 т. 

В хода на процедурата, при подготовка на офертите си, участниците са се възползвали 

от правото си да искат разяснения по документацията за участие. Един от въпросите е 

свързан с установяване на точното количество по Позиция № 6 от Приложение № 5.1. 

Възложителят е дал разяснение и е посочил вярното количество, с което участниците следва 

да се съобразят при остойностяване. С даденото разяснение е отстранена допусната явна 

техническа грешка, като е преодоляна свързаната с това неяснота за участниците в 

настоящата процедура. Разяснението е публикувано в установения срок в Профила на 

купувача по обособената електронна преписка на процедурата на адрес: 

http://www.varshets.bg/competitions/razqsnenn-ienomer2.pdf (ОТГОВОР № 3 на Въпрос № 3 от 

Разяснение № 2), а именно: „При изготвяне на офертата си следва да имате предвид, че 

точното количество на Позиция 6 „Доставка и полагане на асфалтова смес за долен 

пласт на покритието /АС бин./, за профилиране и изравняване на пластове с дебелина 

6см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС”, в 

Количествено – стойностната сметка - Приложение № 5.1. от документацията към 

обществената поръчка, става 3 190,54 т.“  

На първо място, дадените от Възложителя разяснения са задължителни за участниците 

и те стават неразделна част от документацията. С даденото разяснение изрично е посочено, 

че при изготвяне на офертите си участниците следва да имат предвид, че точното 

количество по Позиция № 6 става 3190,54 т. Видно от Приложение № 5.1., ценовото 

предложение по Позиция № 6 формира значителна част от общата цена, т.е. предложението 

по тази позиция влияе значително на общото ценово предложение за изпълнение на 

поръчката. В колона „Количество“ участникът е посочил 3714,16 т. - вместо изискваното от 

Възложителя количество от 3190,54 т. Оферираното от участника количество, умножено по 

предложената от участника единична цена, съответства на посочената от участника обща 

стойност на Позиция № 6 от КСС, от което може да се направи извод, че участникът не е 

съобразил офертата си с дадените от Възложителя разяснения. Същевременно от така 

направеното предложение по Позиция № 6 волята на участника не е еднозначно установима 

– т.е. не може да се предположи (а и комисията няма подобно правомощие), дали при 

промяна на посоченото количество по позиция № 6 единичната цена, предложена от 

участника в колона „Ед. цена (лв.)“ би се запазила същата или би се променила 

(увеличила/намалила). Недопустимо е комисията да преизчислява оферираната единична 

цена по друго количество, различно от посоченото от самия участник, за да приведе 

офертата му в съответствие с изискванията на Възложителя, обективирани в цитираното 

разяснение. С подобно действие би се подменила волята на участника. Цитираното 

несъответствие не може да бъде преодоляно и по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като по 

този начин ще се стигне до промяна на ценовото предложение, което е недопустимо на 

основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Следователно това несъответствие не може да бъде 

санирано съгласно установения и позволен от закона ред, тъй като е свързано с недопустима 

промяна на представеното ценово предложение. 

 

 В приложената Количествено – стойностна сметка (Приложение №5.1.) за 

Позиция № 19 "Въвеждане на временна организация на движението чрез вертикална 

сигнализация и хоризонтална маркировка" с мерна единица "Гл. сума", в колона " Ед. цена 

(лв.)" е записана стойност от 8 000,00 лв., а в колона " Стойност (лв.)" е записана сумата от 

http://www.varshets.bg/competitions/razqsnenn-ienomer2.pdf
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10 000,00 лв. Стойността на всяка дейност от таблицата следва да е равна на произведението 

от стойностите в колони „Количество“ и „Единична цена (лв.)“. Тъй като въпросната 

дейност е с мерна единица „Глобална сума“ и за нея няма посочено количество, следва да се 

приеме, че единичната цена е равна на общата стойност за тази дейност, т.е. стойностите в 

двете последни колони на позиция № 19 следва да са равни. 

Съгласно трайната практика на КЗК и ВАС, при наличие на аритметични неточности в 

предложенията на участниците, следва да се анализира, по какъв начин те се отразяват 

върху окончателното предложение на участника. Има се предвид доколко предложението е 

ясно и безусловно направено, както и как аритметичните неточности влияят на процеса на 

оценяване на финансовия показател. В настоящия случай, аритметичните неточности на 

участника са се отразили на яснотата на направеното от него ценово предложение, а именно 

– не става ясно, дали по посочената позиция участникът предлага цена за изпълнение 8000 

лв. или 10 000 лв. Участникът в процедурата е този, който е изготвил ценовото предложение 

на офертата си за участие, поради което той носи отговорността за допуснатите пропуски и 

грешки при формиране на ценовото си предложение. Предвид невъзможността помощната 

комисия да прецени, в коя от посочените стойности е отразена действителната воля на 

участника (колона "Ед. цена (лв.)" или колона "Стойност (лв.)"), цитираният порок в 

офертата на участника не може да бъде преодолян нито чрез предоставяне на разяснения по 

реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, нито е в правомощията на помощния орган на Възложителя 

да преизчислява предложените от участника цени, тъй като и в двата случая би се стигнало 

до промяна на ценовото предложение на участника, което е недопустимо на основание чл. 

104, ал. 5 от ЗОП. 
 

На стр. 30 от утвърдената от възложителя и влязла в сила документация за участие е 

предвидено изрично следното: „Следва да е налице пълно съответствие между цената за 

изпълнение на договора, посочена в Ценовото предложение и крайната стойност по КСС, в 

противен случай участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Аритметичното несъответствие между общата цена и стойностите за отделните 

дейности … също ще доведат до отстраняване от процедурата.“ 
 

Гореобсъдените обстоятелства, всяко от тях на самостоятелно основание, така 

и в тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата.  

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. 

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” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от 

участника оферта се явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 
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2.7. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД, с Оферта вх. № 70 00-223/26.04.2018 г., 

подадена в 16:36 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и изисквания на Възложителя, тъй като единият от предложените 

гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи в Приложение № 3 от 

документацията за участие е за основни ремонти на пътища - 1 (една) година, а следва да 

бъде офериран такъв за рехабилитация и реконструкция на улици, който е минимум 2 (две) 

години, следователно предложеният от участника гаранционен срок е по-кратък от законово 

установения в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

С Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура по 

реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложителят, съгласно правомощията си, е дефинирал 

предмета на поръчката като реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на 

гр. Вършец. Възложителят е утвърдил документацията за участие, а част от нея е 

Приложение № 3 – Техническо предложение, съгласно т. 4 на което участниците следва да 

предложат гаранционен срок за всички видове строително – монтажни работи, като в 

забележка е посочено, че „предложеният гаранционен срок за извършените строителни и 

монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.“ Предметът на поръчката е определен 

като „реконструкция и рехабилитация“ и в случай, че участникът е имал възражения по 

обхвата и дефиницията на поръчката, същият е могъл да подаде жалба срещу същата в 

определените от закона срокове или при неясноти да поиска разяснения от Възложителя по 

реда на чл. 33 от ЗОП. Следва да се отбележи, че никой от участниците не се е възползвал от 

възможността да поиска разяснения от Възложителя относно оферирането на гаранционните 

срокове, което води до извода, че участниците не са имали неяснота по този въпрос. Нещо 

повече – от дефинирания предмет на поръчката като „реконструкция и рехабилитация“  е 

видно, че дейностите от предмета на поръчката са обобщени коректно в наименованието на 

същата, с което утвърдената от възложителя документация в максимална степен е 

съобразена с принципа за прозрачност. С това за участниците е дадена изчерпателна 

информация и съответно – за тях е било ясно и безспорно в коя хипотеза от Наредба № 2 от 

2003 г. попадат дейностите от обхвата на поръчката. 

В Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

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

съоръжения и строителни обекти е отразено, че за осигуряване нормалното функциониране 

и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след 

приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. Съгласно чл. 20, ал. 2 

гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния 

строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в 

Наредбата. 
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Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. минималните гаранционни 

срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: 

за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при 

основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две 

години, а при основни ремонти - една година. Според изложеното в Приложение № 7 от 

документацията за участие – Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект 

и приложеното Разрешение за строеж № 19/15.08.2016 г., предметът на обществената 

поръчка касае рехабилитация и реконструкция на улици, като основната цел на проектната 

разработка е направа на нова пътна настилка, включително пътна основа, където липсва, 

изграждане на нови тротоари и цялостна подмяна на прилежащите бордюри.  

В документацията (стр. 5; т. 2) за обществената поръчка и в Обявлението 

Възложителят е посочил като основен CPV-код от Общия терминологичен речник: 45233252 

„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици“, а като допълнителен CPV-

код 45233330 „Строителни работи по изпълнение на основа на улици“. От посочените CPV-

кодове може да бъде направен допълнителен извод, че строителните работи от обхвата на 

поръчката включват СМР по реконструкция и рехабилитация, които са с по-широк обхват от 

дейностите по основен ремонт и следователно минималните гаранционни срокове на 

извършени СМР по предмета на общественатa поръчка са 2 години съгласно чл. 20, ал. 4, т. 

8, предл. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г., а именно: за останалите пътища и улиците - 

две години. 

Съгласно Техническата спецификация и приложената одобрена проектна 

документация проектът има за цел повишаване на транспортно – експлоатационните 

качества на настилката, оптимизиране на съществуващия габарит и елементи на уличните 

платна в съответствие с действащата регулация на гр. Вършец и приложимата нормативна 

уредба. Уличната инфраструктура в разглежданите участъци ще бъде максимално подобрена 

в ситуационно и нивелетно положение, ще бъде положена нова хоризонтална маркировка и 

вертикална сигнализация, което от своя страна ще допринесе за повишаване безопасността 

на придвижване на моторни превозни средства и пешеходци. За по-ефективно отводняване 

на уличните платна в проекта са заложени подходящи напречни и надлъжни наклони на 

асфалтобетоновото покритие. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за отвеждане 

на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством PVC тръби ф200. 

На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Преобладаващата част от улиците, предмет на проекта, са предвидени за реконструкция, 

включваща дейности по направа на пътна основа от несортиран трошен камък с мин. 

дебелина 35 см, полагане на асфалтови пластове (изравнителен пласт от неплътен 

асфалтобетон и износващ пласт от плътен асфалтобетон) с обща дебелина 10 см, изграждане 

на нови тротоарни площи и бордюри, направа на ревизионни шахти и дъждоприемни 

оттоци; а останалите улици (ул. „Христо Ботев“ и ул. „Първа“) са предвидени за 

рехабилитация, включваща дейности по фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, 

полагане на два пласта асфалтобетон (биндер – неплътен асфалтобетон и износващ пласт от 

плътен асфалтобетон), нови тротоарни настилки и бордюри, направа на ревизионни шахти и 

дъждоприемни оттоци. 

Според предвидените строително – монтажни дейности и анализирайки текста на т. 8 

от чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 от 2003 г., може да се заключи, че минималният гаранционен 

срок за извършените строителни дейности по рехабилитацията и реконструкцията на 

улиците е 2 (две) години. Този извод следва от последното предложение на въпросната 

разпоредба, според което едногодишният гаранционен срок се прилага единствено, когато се 
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касае за основен ремонт на „останалите пътища и улици“. В случая, дейностите по проекта 

включват полагане на изцяло нови асфалтобетонови пластове, нова пътна конструкция, нови 

тротоари и бордюри, т.е. дейности, надхвърлящи по обхват включените в понятието 

„основен ремонт“ дейности. Съгласно § 5, т. 42 от ДР на ЗУТ "основен ремонт" на строеж е 

частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни 

части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните 

работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и 

конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, 

с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава 

срокът на тяхната експлоатация“. В подкрепа на това, следва да се отбележи, че по 

смисъла на § 1 от ДР на Наредба № 2 от 31.07.2003 г., „рехабилитация“ е строителна 

дейност, свързана с възстановяване, реконструкция, разширяване или модернизиране на 

частта от елементите на пътната, транспортната, електронната съобщителна, 

енергийната, водоснабдителната, канализационната и хидромелиоративната 

инфраструктура“. 

Видно от горецитираните дефиниции и видовете работи, подробно описани в 

документацията за участие и приложенията към нея, дейностите от предмета на поръчката 

попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 8, предложение 4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г., т.е. минималният гаранционен срок е 2 (две) години. В тази връзка може да се 

заключи, че предложеният от участника гаранционен срок от 1 (една) година е предложение, 

несъответстващо на определения от законодателя в Наредба № 2/31.07.2003г. за съответния 

строителен обект минимален гаранционен срок, т.е. техническото предложение на участника 

противоречи на приложимите към случая законови разпоредби. 

Така констатирания порок в техническото предложение на участника, не може да бъде 

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

при необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение и това би 

довело до нарушаване забраната за представяне на допълнителни документи към 

техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително 

обявените изисквания на Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително 

представяне на ново техническо предложение, тъй като тази предвидена законова 

възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. 

Представеното техническо предложение на участника не отговаря на изискванията на 

Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на 

процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към 

тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-

944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 

г. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 
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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.  

Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за 

защита на конкуренцията и Върховния административен съд като висш 

правораздавателен орган, примери за която са: Решение на Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) № 564 от 08.05.2014 г. по преписка № КЗК-

313/320/325/362/363/2014 г., потвърдено от Решение № 9486 от 07.07.2014 г. по адм. дело 

№ 7546/2014 г. на Върховния административен съд (ВАС); Решение № 764 от 06.10.2016 

г. на КЗК по преписка № КЗК-449/2016 г.; Решение № 8201 от 04.07.2016 г. по адм. дело 

№ 6122/2016 г. Решение на КЗК № 282 от 21.03.2013 г. по преписка № КЗК-165/2013 г., 

оставено в сила с Решение от 09.07.2013 на ВАС адм. дело № 5558/2013; Решение на 

КЗК № 1031 от 27.07.2011 г. по преписка № КЗК-719/729/743/2011 г.; Решение на КЗК № 

1461 от 20.11.2014 г. по преписка № КЗК-1124/2014 г. и Решение № 4384 от 21.04.2015 г. 

по адм. дело № 15809/2014 г.  на ВАС; Решение № 3900 от 07.04.2015 г. по адм. дело № 

15250/2014 г. на ВАС; (всички отнасящи се до една и съща хипотеза на Наредба 

№2/2003 г., а именно: „останалите пътища и улици“). 

 

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” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от 

участника оферта се явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

2.8. „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД, с Оферта вх. № 70 00-224/26.04.2018 г., 

подадена в 16:44 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, 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; за 

изпълнено сходно с предмета и обема на поръчката строителство; декларирания експертен 

екип за изпълнение на поръчката; наличието на валиден сертификат за внедрена система за 

управление на околната среда. 
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На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията е изпратила Протокол № 1 на 

участника в процедурата с придружително писмо изх. № 70 00-332/14.06.2018 г. В писмото е 

посочила на участника, че срокът за представяне на съответните документи е 5 (пет) 

работни дни, считано от датата на получаване на протокола, съгласно чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП. Писмото заедно с Протокол № 1 са изпратени до всички участници в процедурата 

чрез куриерска услуга, като в същия ден документът е качен и на Профила на купувача по 

обособената електронна преписка на обществената поръчка на официалната страница на 

Община Вършец на адрес: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled23. 

Предвид обстоятелството, че Протокол № 1, съдържащ констатациите на комисията, 

съответно указанията й към изисканите от участника допълнителни документи, е връчен на 

представител на участника на 18.06.2018 г., което е удостоверено с подписа на лицето – 

приемател на документа върху обратна разписка, от тази именно дата спрямо 

„КЛИМАТРОНИК“ ЕООД е започнал да тече срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от 5 (пет) работни дни, 

участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок не 

по-късно от 17:00 часа на 25.06.2018 г. 

Констатираната липса на допълнително представени нов еЕЕДОП и/или други 

документи от участника „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД по същество следва да бъде счетено за 

неизпълнение на указанията на комисията за отстраняване на установени от нея в 

представения 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 дружеството, подадена за 

участие в настоящата процедура, едновременно с което и неотговаряща на поставените от 

Възложителя критерии за подбор. 

С оглед на гореизложените обстоятелства, както съвкупно, така и на самостоятелно 

основание, приемам доводите на комисията да предложи на Възложителя участникът 

„КЛИМАТРОНИК“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 

107, т. 1, предложение първо от ЗОП.  

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

„КЛИМАТРОНИК“ ЕООД не е разгледано. 

 

2.9. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, с Оферта вх. № 70 00-225/26.04.2018 

г., подадена в 16:57 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

В Техническото предложение на участника са налице следните обстоятелства: 

 В Част МЕ.1. от предложението на участника, относно описанието на начина и 

последователността на изпълнението на СМР съгласно линейния график, се съдържа 

описание на дейности, които не съответстват на техническата спецификация на 

настоящата обществена поръчка. В разработката (стр. 20 от номерацията на участника) се 

съдържат следните текстове: „Дължината на ремонтирания път е разделен по проект на 

три участъка от естествени особености в техническото. Трите участъци се работят 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled23
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паралелно при въведена ВОБД без отбиване на движението в едно платно. Оперативно, 

изпълнението на земни и пътни работи в трите участъка ще бъде  ръководено от 

технически ръководители, както следва: Технически ръководител земни и пътни работи, 

свързани с изкоп на неподходящ повърхностен пласт, разкъртване на бетонови бордюри и 

бетонови водещи ивици и технологично фрезоване. Пътни работи, свързани с полагане на 

несортиран трошен камък и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25. Отводняване и 

принадлежности на пътя, Сигнализиране с пътни знаци и маркировка. Телекомуникации и 

изграждане на тротоари и подпорна стена в участък 2.“; “ Тротоарите от бетонови 

плочи при Мост на км 2+390 ще се изпълнят върху предварително подготвено пясъчно 

легло.“(стр. 84).  В предмета на настоящата поръчка, съгласно приложената техническа 

спецификация и одобрения инвестиционен проект, не се предвижда разделяне на път 

на участъци, изграждане на подпорна стена полагане на бордюри с размер 15/25 см. 

или работи по част „Телекомуникации“, която не е и част от проектната 

документация. На това основание може да се направи извод, че участникът не се е 

запознал с техническата спецификация в цялост, респ. офертата на участника не 

кореспондира изцяло с дейностите от предмета на настоящата поръчка. 
 В Част МЕ.3. от предложението на участника, относно организацията по 

осигуряване на основните материали, необходими за СМР, съдържа описание на дейности 

и/или материали, които не съответстват на техническата спецификация на настоящата 

обществена поръчка. В разработката се съдържат следните текстове: „Количествата бетон, 

необходими за изграждане на подпорната стена, полагане на бетонови бордюри и др. ще 

бъдат доставяни съгласно предвидените дневни количества за този вид работи и влагани 

непосредствено при доставката.“;  „Необходимите елементи за изграждане на защитни 

тръби ще бъдат доставяни и съхранявани на приобектовия склад.“ Списъкът на основните 

строителни материали съдържа „Бетонова тактилна плоча 30/30/6“. В предмета на 

настоящата поръчка, съгласно приложената техническа спецификация и одобрения 

инвестиционен проект, не се предвижда изграждане на подпорна стена, защитни тръби 

или тротоар с бетонови тактилни плочи с описания размер. На това основание може да 

се направи извод, че участникът не се е запознал с техническата спецификация в 

цялост, респ. офертата на участника не кореспондира изцяло с дейностите от предмета 

на настоящата поръчка. 
 Част МЕ.4 не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на този 

елемент. Предложението на участника съдържа мерки за преодоляване на затруднения от: 

нарушен физически достъп на жителите и гостите на града и на транспортните средства; 

замърсяване на околната среда, в т.ч. въздуха; от аварии прекъсващи нормалното 

водоснабдяване, електроснабдяване и/или други комуникации; от избухване на пожар на 

строителната площадка; от замърсяване на прилежащите пътища; от причиняване на щети 

на трети лица и имоти. Изискването на Възложителя към минималното съдържание на този 

елемент е да бъде предложена реализация на идентифицираните като минимално 

необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Базовите мерки, 

идентифицирани като минимално необходими са: „• Организиране на работния процес, 

така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на 

пътните отсечки; • Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в 

обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“, като всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: „А). Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. За 
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нито една от идентифицираните от Възложителя базови мерки, както и за останалите, 

предложени от участника, не са обособени и не могат да бъдат идентифицирани изискваните 

два компонента А). и Б). Единственото място, където е споменато нещо за информиране на 

населението, е в предложението за мерки за справяне със затрудненията от нарушен 

физически достъп на местното население и гостите на гр. Вършец, а то е както следва: „На 

ключово място ще бъде поставена информационна табела с информация за строежа, 

времето за изпълнение на строителството, строител, строителен надзор и координатор 

по безопасност и здраве. Табелата ще подготвим като включим в нея и цветни 

изображения на очаквания резултат от строителните работи с цел да минимизираме 

негативното отношение на живущите към непредотвратимото неудобство от 

затруднения физически достъп.“ В тази връзка може да се счита, че липсва разработено 

предложение за реализация на една от минимално необходимите, идентифицирани от 

Възложителя, базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно: 

„Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи“, т.е. предложението 

на участника в тази му част (МЕ.4.) е непълно и не отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя към съдържанието му. 
 Част МЕ.5. не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на този 

елемент. Предложението на участника съдържа стратегия за изпълнение на мерките и 

разгледани 14 аспекта на екологичното равновесие, които биха били засегнати от 

строителството, като за всеки са изброени мерки за опазването им. Изискването на 

Възложителя към минималното съдържание на този елемент е да бъде предложена 

реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за 

ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. 

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими са: „•Недопускане на 

замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. 

работни течности от механизацията; •Намаляване запрашеността на атмосферния 

въздух при изпълнение на поръчката; •Управление на генерираните строителни отпадъци в 

процеса на строителство“, като всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението ѝ“. За нито една от идентифицираните от Възложителя базови 

мерки, както и за останалите, предложени от участника, не са обособени и не могат да бъдат 

идентифицирани изискваните два компонента А). и Б). За базовата мярка „Управление на 

генерираните строителни отпадъци“ съдържанието, посочено по-горе, а именно: „Общото 

са качествата, които се вземат под внимание и които участват като критерии за 

съставяне на оценката. Именно тези качества е необходимо да се имат предвид при 

избора на строителен материал. Това са основните параметри, като в някои методики 

може да има малка разлика в списъка от качества. Отделните параметри имат различна 

тежест и се оценяват по различни скали, като крайната оценка е функция от всички тях.“ 

не само, че не съдържа двата компонента: : „А). Предложение относно обхвата и предмета 

на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ“, но и въобще не се отнася до управление на 

строителни отпадъци. В тази връзка може да се счита, че липсва разработено 

предложение за реализация на една от минимално необходимите, идентифицирани от 

Възложителя, базови мерки за ограничаване негативното влияние върху околната 

среда, а именно: „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
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строителството“, т.е. предложението на участника в тази му част (МЕ.5.) е непълно и 

не отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието му. 
 В Част МЕ.6. Линеен календарен график е налице несъответствие с 

представеното техническо предложение по Част МЕ.1. На стр. 21 от предложението е 

записана продължителност за дейност „Въвеждане и поддържане на временна организация 

на движение по време на строителството: за всички 8 /осем/ подобекта е 103 работни дни 

(от 8 ден до 149 календарен ден вкл. от Линеен график)“, а в линейния график за тази 

дейност е посочена продължителност от ден 5 до ден 149, считано от Протокол обр. 2а. В 

тази връзка е налице противоречие между отделни компоненти на техническото 

предложение. Същото не може да бъде преодоляно по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, 

доколкото би довело до недопустима промяна на техническото предложение на 

участника. 
 В Част МЕ.6. Линеен календарен график е налице несъответствие между 

отделните части на този елемент. В линейния календарен график за дейност „Геодезически 

работи“ е посочено използването на 2 броя лека кола всекидневно, а в диаграмата на 

механизацията е показан 1 брой. Посоченото несъответствие не може да бъде преодоляно 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, доколкото би довело до недопустима промяна на 

техническото предложение на участника 
 Представеният линеен график не е изготвен съгласно изискванията към 

съдържанието на този елемент. В него не е предвидена дейност по предаване на обекта 

(съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ - Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Като 

последна дейност в графика е записана „Възложителят получава писмено уведомление от 

Консултанта за съществено завършване на строително – монтажните работи съгласно 

договора, както и за готовността за съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 

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

строителството“, с посочена продължителност от 1 ден (150 календарен ден). 

Получаването на това уведомление не представлява същинско предаване на обекта, а 

изразява намерение за такова, тъй като информира Възложителя за готовност за съставяне и 

подписване на Констативен акт обр. 15, но не и самото действие. Следва да се отбележи, че 

в Проекта на договор (Приложение № 8) – чл. 15, ал. 1, т. 29 е вменено като задължение на 

Изпълнителя на СМР „Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 - дневен срок за 

готовността си да му предаде обекта и подпише  Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа ( Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 

3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)“. 

Следователно, независимо от подателя на самото уведомление, следва да бъде предвидено и 

технологично време от уведомяването за завършването на всички СМР до фактическото 

приемане и предаване на строежа с подписването на Констативен акт обр. 15. 

Съгласно документацията за участие (стр. 7) и нейните приложения (Приложение № 3 

– Техническо предложение, Приложение 8 -  Проект на договор – чл. 4, ал. 3) „Срокът за 

изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на 

участника в календарни дни и включва срока, считано от датата на подписване на 

Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и 

ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към 

чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството) и приключва със съставянето и подписването на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ 
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(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), съгласно Техническото предложение за 

изпълнение на поръчката“.  

В Приложение № 3 – Техническо предложение от документацията за участие е 

посочено като забележка следното: „При изготвяне на своите предложения участниците 

следва задължително да се съобразят с посочените в документацията за участие 

минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката като цяло число в календарни 

дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в 

различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за 

изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при 

изчисление и/или предложеният срок за изпълнение е по-малък от посочения минимален 

и/или превишава посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.“ 

В Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите (стр. 3-4) е записано, 

че „Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва 

да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение 

от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на 

съдържанието на останалите елементи от техническото предложение.“, както и 

следното: „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията 

на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.“ 

От така изложените изисквания се налага извода, че при изготвяне на техническото си 

предложение, участникът следва да предвиди такъв срок за изпълнение на обекта на 

поръчката, който да включва всички видове строително – монтажни работи, които ще се 

извършват в периода от откриване на строителната площадка до подписване на Констативен 

Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително, т.е. 

следва да предвиди и срок за издаване на обекта, което става именно след подписването на 

Акт обр. 15, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. Така посочената дейност е регламентирана 

от законодателя в чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, според който, след завършване на строежа 

възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят 

констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените 

инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите 

по чл. 169, ал. 1 и 3 и условията на сключения договор. Видно от линейния график никъде не 

е предвиден срок за съставяне и подписване на Акт обр. 15 (предаване на обекта), каквото 

всъщност е изискването на Възложителя, от което следва изводът, че е представен график за 

изпълнение без крайна дата, съответно не може да бъде установен срокът за изпълнение на 

обекта на поръчката.  

Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 

дейност по подписването на Констативен акт (Акт обр.15) за установяване годността за 

приемане на строежа безспорно отнема на Изпълнителя технологично време – 1, 2 или 

повече дни и следва да бъде предвидена от участника, съответно и заложена в линейния 

график за изпълнение на поръчката, а последният, както беше споменато, следва да описва и 

визуализира всички видове работи, времетраенето и тяхната технологична 

последователност. При изготвянето на тази част от техническото си предложение 

участникът следва да визуализира и определи времетраенето на дейността по изготвяне и 

подписване на Констативен акт (Акт обр.15), хронологично да я съобрази и отрази в 

контекста на всички останали дейности. Това е предназначението на този компонент от 

техническото предложение – да се обозначат в своята хронологична последователност и със 
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съответното им времетраене отделните дейности, включително и такива по изготвянето на 

нормативно предвидени документи, обезпечаващи законосъобразното изпълнение и 

документиране на целия строителния процес. 

Във връзка с така изложеното е налице хипотезата на условието в документацията 

(Приложение №3), че ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано 

разминаване в предложения срок за изпълнение и линейния график и в Методиката за 

оценка (стр. 4, т. 2 от условията за отстраняване), а именно, че участник се отстранява от 

процедурата, ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на 

техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката.  

 

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 № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 
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нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани участника, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

 

Всички горепосочени мотиви на комисията и взетото решение се подкрепят от 

постоянната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния 

административен съд като висш правораздавателен орган, примери за която са: Решение на 

КЗК - № 57 от дата 19.01.2017 г. по преписка № КЗК – 819/09.11.2016 г., Решение на КЗК - 

№ 660 от дата 25.08.2016 г. по преписка № КЗК – 417/440/2016 г., Решение на КЗК - № 780 

от дата 18.06.2014 г. по преписка № КЗК-601/2014 г. потвърдено с Решение № 14210 от 

27.11.2014 г. по адм. дело № 10313/2014 г. на ВАС, влязло в сила Решение на КЗК - № 621 от 

дата 14.05.2014 г. по преписка № КЗК-447/448/2014 г.; Решение № 1331 от 15.10.2014 г. на 

КЗК по преписка вх. № КЗК-1037/2014 г. и Решение № 1124 от 02.02.2015 г. по адм. д. № 

14119/2014 на Върховния административен съд.  

 

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” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от 

участника оферта се явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

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

“Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, открита с Решение № 

178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, обявена с Обявление за поръчка с ID 836763, 

с уникален номер в РОП 00850-2018-0009, участникът, класиран на първо място, а 

именно: 

 

 „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, ЕИК 123682269, Оферта с вх. № 70 00–210/26.04.2018 

г., подадена в 10:23 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка в размер на 1 710 283,26 (словом: един милион седемстотин и десет хиляди 

двеста осемдесет и три лева и двадесет и шест стотинки) лева без ДДС, с Комплексна 

оценка 100 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 

(техническото и ценовото предложение на участника) 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“. 
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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 предмет: “Извършване на СМР за изпълнение на обект 

„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община 

Вършец“ 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=buyerprofileopsled23 , 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, предл. първо 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=buyerprofileopsled23
mailto:cpcadmin@cpc.bg
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