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   Р Е Ш Е Н И Е  
 

 № 645 /20.12.2018 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 19.12.2018 г. Доклад, предоставен ми ведно с Протокол № 1 от заседанията на 

комисията, проведени на 11.07.2018 г.; 17.09.2018 г.; 25.09.2018 г. и 03.10.2018 г.; Протокол 

№ 2 от заседанията на комисията, проведени на 12.10.2018 г.; 30.10.2018 г.; 09.11.2018 г.; 

19.11.2018 г.; 27.11.2018 г.; 05.12.2018 г. и 13.12.2018 г.; Протокол № 3 от заседанието на 

комисията, проведено на 18.12.2018 г., изготвени в хода на работата на комисията по чл. 

103, ал. 1 от ЗОП, назначена с моя Заповед № 445/11.07.2018 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 проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна 

мрежа в община Вършец – общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – 

Спанчевци /III-812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада“, 

по 2 обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 

1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 

Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“, 

открита с Решение № 129/16.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, обявена с Обявление 

за поръчка с ID 835781, с уникален номер в РОП 00850-2018-0008, прогнозна стойност в 

размер на 3 257 219,58 лева (три милиона двеста петдесет и седем хиляди двеста и 

деветнадесет лева и петдесет и осем 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: 
 

1.1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 

0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 
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ПЪРВО МЯСТО: „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, Оферта с вх. № 70 00–406/10.07.2018 

г. подадена в 14:22 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка в размер на 2 198 608,84 (словом: два милиона сто деветдесет и осем хиляди 

шестстотин и осем лева и осемдесет и четири 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 (Ценово предложение) – 50 точки. 

 

ВТОРО МЯСТО: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, Оферта с вх. № 70 00–403/10.07.2018 

г. подадена в 09:41 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка в размер на 2 200 845,52 (словом: два милиона, двеста хиляди, осемстотин 

четиридесет и пет лева и петдесет и две стотинки) лева без ДДС, с Комплексна оценка 

84,95 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) – 35 точки и  

2. Оценка по показател Цп (Ценово предложение) – 49,95 точки. 

 

1.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 

1+835 с обща дължина 1835 м“ 
ПЪРВО МЯСТО: „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, Оферта с вх. № 70 00–406/10.07.2018 

г. подадена в 14:22 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка в размер на 1 052 144,15 (словом: един милион петдесет и две хиляди сто 

четиридесет и четири лева и петнадесет 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 (Ценово предложение) – 50 точки. 

 

ВТОРО МЯСТО: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, Оферта с вх. № 70 00–403/10.07.2018 

г. подадена в 09:41 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка в размер на 1 054 229,58 (словом: един милион петдесет и четири хиляди 

двеста двадесет и девет лева и петдесет и осем стотинки) лева без ДДС, с Комплексна 

оценка 84,90 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) – 35 точки и  

2. Оценка по показател Цп (Ценово предложение) – 49,90 точки. 
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Мотиви: Участниците са представили оферти, които отговарят изцяло на обявените от 

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

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

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

извършеното от комисията оценяване, съобразно предварително обявения критерий за 

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

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

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

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

съм възприел изцяло доводите и констатациите на комисията и препращам към тяхното 

съдържание, обективирано в утвърдения от мен на 19.12.2018 г. Доклад, предоставен ми 

ведно с Протокол № 1 от заседанията на комисията, проведени на 11.07.2018 г.; 17.09.2018 

г.; 25.09.2018 г. и 03.10.2018 г.; Протокол № 2 от заседанията на комисията, проведени на 

12.10.2018 г.; 30.10.2018 г.; 09.11.2018 г.; 19.11.2018 г.; 27.11.2018 г.; 05.12.2018 г. и 

13.12.2018 г.; Протокол № 3 от заседанието на комисията, проведено на 18.12.2018 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=buyerprofileopsled21. 

 

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

ППЗОП и обявените от Възложителя условия:  

 

2.1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 

0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 
 

2.1.1. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД, с Оферта вх. № 70 00 – 191/23.04.2018 

г., подадена в 09:27 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 предложеният от участника 

гаранционен срок за изпълнение на всички видове строително-монтажни работи съгласно 

Приложение № 3 от документацията за участие е 2 (две) години. С оглед обстоятелството, че 

участникът е следвало да оферира и гаранционен срок за проектираната подпорна стена, 

описана в техническата спецификация и част „Конструктивна“ към изготвения работен 

проект, както и с оглед обстоятелството, че разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 

от 2003 г. минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти, предвижда минимален гаранционен срок за 

този вид работи („за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, включително и за земната основа под тях“) от 10 години, следва че в тази част 

техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката и в частност – на т. 4 от образец Приложение № 3 - Техническо предложение 

по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от документацията за участие в настоящата процедура. 

С Решение № 129/16.03.2018 г.  на Кмета на Община Вършец е открита процедура по 

реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложителят е утвърдил документацията за участие, а 

част от нея е Приложение № 3 – Техническо предложение, съгласно т. 4 на което 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled21
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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.“ В 

предметът на поръчката за Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ са включени и СМР за изграждането на подпорна 

стена, като съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. минималните гаранционни 

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

за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях - 10 години;  

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. 

 Предложението на участника относно комуникацията и координацията между 

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

липсва изцяло. 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 е представено, нито дори изброено 

или рамкирано 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, поради което следва да се приеме, че в тази 

част техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.3 от документацията за 

участие. 
 

 В предложението на участника не се съдържа описание, нито дори изброяване на 

задължителните базови мерки към минималното съдържание на елемент (МЕ.4). 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). 
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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“.  

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

реализация на минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, базови 

мерки, т.е. предложението на участника в тази му част (МЕ.4.) не отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя за допустимост на техническото 

предложение, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.4 от документацията за участие. 

 В предложението на участника не се съдържа описание, нито дори изброяване на 

задължителните базови мерки към минималното съдържание на елемент (МЕ.5). 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“.  

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

реализация на минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, базови 

мерки, т.е. предложението на участника в тази му част (МЕ.5.) не отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя за допустимост на техническото 

предложение, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.5 от документацията за участие. 

 

 По отношение на елемент (МЕ.6.), участника е представил линеен график, в който е 

отразено единствено времето за изпълнение на отделните участъци и  етапите, включени в 

тях, без да е посочено изпълнението на всички дейности по поръчката и без да съдържа 

информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, 

времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Пример: В приложения линеен график от 

участника за Участък 1 от км 0+000 до км 1+001 са изброени следните два етапа, 

предвидени за изпълнение: Подготвителни и земни работи и Тротоари. За етап 

Подготвителни и земни работи в табличната част на линейния график са посочени следните  

колони -  видове СМР, както следва: Подготвителни работи, Земни работи, Пътни работи, 

Асфалтови работи, Отводняване и принадлежности на пътя, Сигнализация с пътни значи и 

маркировка, Телекомуникации, единица мярка, машиносмени и брой човекочасове, а в 

графичната част е отразена съответно тяхната продължителност по дни. Съгласно 

техническата спецификация и количествената сметка за изпълнението на гореописаните 

видове СМР, посочени от участника в етап Подготвителни и земни работи, са предвидени за 

изпълнение следните видове СМР: 
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№ Наименование на СМР Мярка Количество 

Участък 1 от км 0+000 до км 1+001. 

ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ  

1 
Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, 

транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 72,00 

2 
Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на 

депо включително всички разходи, съгласно проекта. 
м 1 225,00 

3 Технологично фрезоване м2 6 433,80 

ПЪТНИ РАБОТИ 
 

  

4 Доставка и полагане на  несортиран трошен камък за основа м3 965,20 

5 
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25., включително 

всички свързани с това разходи. 
м1 2 202,00 

6 Бетон C8/10 за бордюри м3 77,09 

АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
 

  

7 
Запълване на единични пукнатини с широчина по - малка от 3 мм с бит. 

Емулсия 
м 287,00 

8 
Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22  / биндер / за ремонт на 

пътна настилка с различна дебелина и широчина. 
т 1 603,72 

9 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено 

състояние 4 см. 
м2 8 017,00 

10 Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 160,00 

11 Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 8 122,00 

12 Направа на изкуствени напречни неравности от асфалтобетон според детайл. м2 52,50 

ОТВОДНЯВАНЕ И ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ 
 

  

13 
Ревизиране почистване и повдигане до проектно ниво на съществуващи 

ревизионни шахти 
бр 13,00 

14 
Ревизиране почистване и повдигане и до проектно ниво на съществуващи 

дъждоприемни шахти 
бр. 7,00 

15 Подмяна на компреметирани дъждоприемни шахти бр. 1,00 

16 Доставка на чугунени решетки за дъждоприемни шахти бр. 7,00 

17 Доставка и монтаж на нови дъждоприемни шахти бр. 4,00 

18 Повдигане до проектно ниво на съществуващи ревизионни кабелни шахти бр. 3,00 

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА  
 

  

19 Хоризонтална маркировка  м2 80,41 

20 Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типор. м2 15,05 

21 Стойки с дължина  до 3.5 м за стандартни пътни знаци бр 48,00 

22 Временна организация на движението бр 1,00 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
 

  

23 Трасиране на кабелна линия м 1 105,00 
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24 Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон бр. 5,00 

25 Направа на реперни стълбчета бр. 5,00 

26 Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м бр. 5,00 

27 Направа на изкоп 1.0/0.4м м 1 105,00 

28 Доставка и полагане на HDPE Ø40 м 2 210,00 

29 Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108 м 50,00 

30 Доставка и полагане на сигнална лента м 1 105,00 

 Така представеният линеен график не дават реална възможност на Възложителя да 

добие ясна и точна представа за изпълнението на всички дейности по поръчката, за тяхната 

продължителност, последователност и взаимообвързаност помежду им в рамките на 

предложения срок, както и за предвидения брой работници, механизация, времетраене, 

начален и краен ден за всяка дейност. В случая линейния график, предложен от 

участника, не отговаря на минималните изисквания на Възложителя към 

съдържанието му, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.6 от документацията за участие. 

 

 В предложението на участника, относно описанието на видовете СМР се съдържа 

описание на дейност, която не съответства на техническата спецификация на настоящата 

обществена поръчка. В разработката (стр. 107 от номерацията на участника) се съдържа в 

табличен вид описание на видовете СМР и съответно механизация по брой и вид и брой 

работници, необходими за изпълнението им. Участникът е описал следния вид СМР, 

предвиден за изпълнение: „Плътен асфалтобетон износващ пласт 6 см в уплътнено 

състояние“. В предмета на настоящата поръчка, съгласно приложената техническа 

спецификация и одобрения инвестиционен проект, се предвижда доставка и полагане 

на асфалтова смес за износващ пласт - плътен асфалтобетон - 4см. 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 представената от участника диаграма на механизацията за всеки ден от 

изпълнението на обекта е посочен броят машини, а съгласно представения линеен график са 

отразени броя машиносмени, необходими за изпълнение на отделните етапите, без да са 

отразени всички дейности от предмета на поръчката. От друга страна, в предложението за 

изпълнение на стр.107, в табличен вид участникът е описал само следните видове работи с 

посочена механизация по вид и брой, както следва: Геодезически работи, Временна 

организация на движението, Разваляне на тротоарна настилка, Разваляне на бордюри, 

Разваляне и извозване на пътни ивици, Машинен изкоп за подготовка на основата за 

настилка, Скална маса за основа под асфалтова настилка, Доставка и полагане на видими 

бетонови бордюри, Доставка и направа на тротоарна настилка, Плътен асфалтобетон 

износващ пласт 6 см. в уплътнено състояние.  

 Така представената диаграма на механизацията и  линеен график, ведно с 

изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не дава реална 

възможност на Възложителя да добие ясна и точна представа за намеренията на 

участника, свързани с разпределението на използваните от участника технически 

ресурси, като брой и вид, обвързани с предложението за изпълнението на всички 

дейности по участъци и етапи предвидени за изпълнение, съгласно приложената 
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техническа спецификация и одобрения инвестиционен проект. Същото е основание да 

се приеме, че в тази част техническото предложение на участника не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.6 от 

документацията за участие.  

 

Всички горепосочени 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. 

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 № 

129/16.03.2018 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.  

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. 

 

 

2.1.2. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, с Оферта вх. № 70 00 – 

192/23.04.2018 г., подадена в 13:34 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 предложеният от участника 

гаранционен срок за изпълнение на всички видове строително-монтажни работи съгласно 

Приложение № 3 от документацията за участие е 2 (две) години. С оглед обстоятелството, че 

участникът е следвало да оферира и гаранционен срок за проектираната подпорна стена 

описана в техническата спецификация и част „Конструктивна“ към изготвения работен 

проект, както и с оглед обстоятелството, че разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 

от 2003 г. минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, предвижда минимален гаранционен срок за този вид 

работи („за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях“) от 10 години, следва че в тази част техническото 

предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и 

в частност – на т. 4 от образец Приложение № 3 - Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 

1 от ППЗОП от документацията за участие в настоящата процедура. 

С Решение № 129/16.03.2018 г.  на Кмета на Община Вършец е открита процедура по 

реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като 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.“ В 

предметът на поръчката за Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 

до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ са включени и СМР за изграждането на подпорна 

стена, като съгласно чл.20, ал.4, т.1 от Наредба № 2 от 2003 г. минималните гаранционни 

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

за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях - 10 години;  

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, 
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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. 

 В предложението на участника са констатирани множество 

несъответствия/противоречия между отделните компоненти на техническото 

предложение, както следва:  

 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“ на стр. 19 е направено следното описание: 

„Съставянето на актове и протоколи, съгл. Наредба №3 от 31.07.2003г. на МРРБ за 

изготвяне на Приложение №15 - Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа (част, етап от него) (Акт обр.№15) – 150 кал.дни (от 1 ден до 150 ден вкл. от 

Линеен график)“. Видно от  линейния календарен график  дейността „Демобилизация, 

почистване на стр.площадка, изпитвания, съставяне на актовете и протоколи“ е с начало 

130-тия кал.ден и край 142-рия кал.ден. В случая е налице несъответствие/противоречие 

между отделните компоненти на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“ на стр. 19 е направено следното описание: 

„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 

31.07.2003г. за съставяне на актовете и протоколи по време на строителството – 6 

работни дни (от 142 кал.ден до 150 кал.ден от Линеен график)“. Видно от  линейния 

календарен график  дейността „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 31.07.2003г. за съставяне на актовете и протоколи по време на 

строителството е с начало 143-тия кал.ден и край 150-тия кал.ден. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 

 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 
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строителството“, с посочена продължителност от ден 143-ти до ден 150-ти 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. 6) 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 

(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)“.  

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.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 
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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 

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.  

 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 

1+001 - Позиция 18 „Повдигане до проектното ниво на съществуващи ревизионни кабелни 

шахти“ (стр. 40)  е посочено време за изпълнение от 1 работен ден с начало 64 кал.ден и 

край 64 кал.ден и предвидени 4бр. работници. В линейния календарен график за дейност 

„Позиция 18 - Повдигане до проектното ниво на съществуващи ревизионни кабелни шахти“ 

от участък №1 от км 0+000 до км 1+001, няма предвидени за изпълнението й работници, а 

началото и края са посочени на 57-мия календарен ден с обща продължителност 1 работен 

ден. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на 

техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 

1+001 - Позиция 2 “Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на 

депо включително всички разходи, съгласно проекта.“ (стр. 26)  в табличната част е 

предвидена следната механизация: багер с хидр.чук и самосвал. Като по-надолу е направено 
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следното описание „Следва демонтажа на бордюрите заедно с подложния бетон, на който 

са били монтирани, като за целта се използва комбиниран багер с хидравличен чук. След 

изкопаване се събират бетоновите бордюри с кофата на челен товарач, който ги 

натоварва на самосвал“. В линейния календарен график за дейност „Разкъртване на 

бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, 

съгласно проекта“ от участък №1 от км 0+000 до км 1+001, като необходима механизация 

фигурират  комбиниран багер с хидр.чук  и самосвал.  Нито в графика, нито в диаграмите на 

механизацията е предвиден челен товарач за събиране и натоварване на бетоновите 

бордюри. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните 

компоненти на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“, дейност от участък №1 от км 0+000 до км 

1+001 - Позиция 3 “Разваляне на съществуващата тротоарна настилка, включително 

изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване до депо“ 

(стр. 48) се изпълнява от 15-тия до 37-мия календарен ден с продължителност 17 работни 

дни, като участникът е описал следното: „Разрушаването на съществуващата тротоарна 

настилка, предвидена по проект ще се извърши едновременно с позиция 2 от пътното тяло 

– Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо 

включително всички разходи, съгласно проекта. Дейността ще се изпълни с комбиниран 

багер с хидр.чук. Строителните отпадъци се натоварват на самосвал, транспортират и 

складират на предварително определеното за строителни отпадъци депо.“ В същото 

време при описанието на дейност „Позиция 2 - Разкъртване на бетонови бордюри и 

бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.“ 

също от участък №1 от км 0+000 до км 1+001 (стр.26), която се изпълнява от 15-тия до 37-

мия календарен ден с продължителност 17 работни дни, в табличната част е предвидена 

същата механизация: багер с хидр.чук и самосвал, като е заложената средна 

производителност 75м. Видно от описанието направено от участника, и двете дейности се 

изпълняват едновременно и с еднаква по вид механизация. Но съгласно диаграмата на 

механизацията за периода от 15-тия до 37-мия календарен ден има предвиден само един 

комбиниран багер с хидр.чук, който не може да покрие едновременното изпълнение на двете 

дейности с предвидена производителност съгласно линейния график, както следва: средно 

дневна производителност за изпълнението на „ Позиция 2 - Разкъртване на бетонови 

бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно 

проекта.“  -75м на ден и средно дневна производителност за изпълнението на „Позиция 3 – 

Разваляне на съществуващата тротоарна настилка, включително изкопаване, натоварване, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване до депо“ - 185м2 на ден. В случая е 

налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 

1+001 - Позиция 4 “Доставка и полагане на несортиран трошен камък за тротоари, съгласно 

изискванията на  ТС.“ (стр. 26)  в табличната част е предвидена следната механизация: 

самосвал и мини челен товарач. По-надолу е направено следното описание: „Полагането на 

несортирания трошен камък за тротоари ще се изпълняват върху предварително 

подготвена основа. Насипва се на пластове и се уплътнява от самоходни валяци и лека 
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уплътнителна техника до достигане на проектната плътност“. В линейния календарен 

график за дейност „Доставка и полагане на несортиран трошен камък за тротоари, съгласно 

изискванията на  ТС.“ от участък №1 от км 0+000 до км 1+001, като необходима 

механизация фигурират  самосвал и мини челен товарач.  Нито в графика, нито в диаграмите 

на механизацията са предвидени валяци за уплътняване на трошения камък. В случая е 

налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 

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

елемент, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.4 от документацията за участие. 

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 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, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.5  от документацията за участие. 

Предложението на участника съдържа стратегия за изпълнение на мерките и разгледани 14 

аспекта на екологичното равновесие, които биха били засегнати от строителството, като за 
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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 

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. 

Всички горепосочени 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. 

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, 
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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 № 

129/16.03.2018 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 е длъжна 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. 

 

2.1.3. „ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ“ ООД, с Оферта вх. № 70 00 – 193/23.04.2018 г., 

подадена в 13:45 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

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

 

Мотиви за отстраняване: 

 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на технологично (нивелетно) 

фрезоване е записано следното: „Отстранения при фрезоването материал се натоварва и 

се транспортира на определеното за това депо. Не се допуска складиране или 

продължително престояване на фрезования материал на обекта.“, но видно от посочената 

механизация в линейния календарен график и описана също в т. „Предложение за 

организация на обезпечаване на необходимите ресурси“ от техническото предложение на 

участника за дейност - „Технологично фрезоване“, като необходима механизация фигурира 

само фреза, без да са предвидени транспортни средства за извозване на фрезования материал 
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до депо. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти 

на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на полагане на неплътен и плътен 

асфалтобетон е записано следното: „За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на 

асфалтовата смес се осигурява подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скороср на 

придвижване и възможности.“, но видно от посочената механизация в линейния 

календарен график и описана също в т. „Предложение за организация на обезпечаване на 

необходимите ресурси“ от техническото предложение на участника за дейностите – 

„Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22  / биндер / за ремонт на пътна настилка с 

различна дебелина и широчина“, „Асфалтова смес за основен пласт на покритието 0/16  / 

битуминизиран трошен камък /  с различна широчина“ и „Доставка и полагане на плътен 

асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см“, като необходима механизация 

фигурира само асфалтополагаща машина и валяк, без да са предвидени необходимите 

транспортни средства за доставка на асфалтовите смеси. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на полагане на хоризонтална пътна 

маркировка е записано следното: „Изпълнението на светлоотразителната пътна 

маркировка с разделено полагане на маркировъчния материал и стъклените перли трябва 

да се извършва с помощта на маркировъчна машина, снабдена с устройство за 

автоматично дозиране и разпръскване на стъклените перли“, но видно от посочената 

механизация в линейния календарен график и описана също в т. „Предложение за 

организация на обезпечаване на необходимите ресурси“ от техническото предложение на 

участника за дейността „Хоризонтална маркировка“, не е предвидена механизация за 

изпълнение. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните 

компоненти на техническото предложение. 

Всички горепосочени 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. 

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, 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 

общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и 

общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. Водопада“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 18 / 39 

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 № 

129/16.03.2018 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. 
 

 

2.1.4. ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД, с Оферта вх. № 70 

00 – 405/10.07.2018 г., подадена в 14:12 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 пътища, 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. 
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С Решение № 129/16.03.2018 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 общинската пътна 

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. за 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 № 7.1. от 

документацията за участие – Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект 

и приложеното Разрешение за строеж № 25/07.10.2016 г., предметът на обществената 

поръчка касае рехабилитация и реконструкция на общински път, 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.  

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 

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

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 № 

129/16.03.2018 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 
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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.  
 

В този смисъл 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. 

 
 

2.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 

1+835 с обща дължина 1835 м“ 
2.2.1. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД, с Оферта вх. № 70 00 – 191/23.04.2018 

г., подадена в 09:27 часа, при следните правни и фактически мотиви: 
Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 
 

Мотиви за отстраняване:  

 Предложението на участника относно комуникацията и координацията между 

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

липсва изцяло. 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 
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по прекъсването й.“ В изложението на участника не е представено, нито дори изброено 

или рамкирано 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,поради което следва да се приеме, че в тази 

част техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.3 от документацията за 

участие. 
 

 В предложението на участника не се съдържа описание, нито дори изброяване на 

задължителните базови мерки към минималното съдържание на елемент (МЕ.4). 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“.  

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

реализация на минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, базови 

мерки, т.е. предложението на участника в тази му част (МЕ.4.) не отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя за допустимост на техническото 

предложение, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.4 от документацията за участие. 

 В предложението на участника не се съдържа описание, нито дори изброяване на 

задължителните базови мерки към минималното съдържание на елемент (МЕ.5). 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“.  

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

реализация на минимално необходимите, идентифицирани от Възложителя, базови 

мерки, т.е. предложението на участника в тази му част (МЕ.5.) не отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя за допустимост на техническото 

предложение, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.5 от документацията за участие. 
 

 По отношение на елемент (МЕ.6.), участника е представил линеен график, в който е 

отразено единствено времето за изпълнение на отделните участъци и  етапите включени в 

тях, без да е посочено изпълнението на всички дейности по поръчката и без да съдържа 
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информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, 

времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Пример: В приложения линеен график от 

участника за Участък 1 от км 0+000 до км 0+940 са изброени следните два етапа предвидени 

за изпълнение: Подготвителни и земни работи и Тротоари. Като за етап Подготвителни и 

земни работи в табличната част на линейния график са посочени следните  колони -  видове 

СМР, както следва: Подготвителни работи, Земни работи, Пътни работи, Асфалтови работи, 

Отводняване и принадлежности на пътя, Сигнализация с пътни значи и маркировка, 

Телекомуникации, единица мярка, машиносмени и брой човекочасове, а в графичната част е 

отразена съответно тяхната продължителност по дни. Но съгласно техническата 

спецификация и количествената сметка за изпълнението на гореописаните видове СМР 

посочени от участника в етап Подготвителни и земни работи са предвидени за изпълнение 

следните видове СМР: 

   

№ Наименование на СМР Мярка Количество 

Участък 1 от км 0+000 до км 0+940.  

ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 Изкоп на неподходящ материал, за оформяне на земен окоп, включително 

натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 23,44 

2 Формиране на земната основа. м2 591,60 

3 Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, 

транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 180,00 

4 Изкоп от банкети, включително натоварване, транспортиране на определено 

растояние, разтоварване на депо. 
м3 826,88 

5 Демонтаж на стоманена предпазана ограда и транспортиране до депо м 48,00 

6 Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета и 

храсти. 
м2 735,00 

7 Премахване на единични дървета от банкета и сервитута на пътя бр. 7,00 

8 Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на 

депо включително всички разходи, съгласно проекта. 
м 347,00 

9 Изкоп в земни почви за малки съоръжения м3 10,00 

10 Технологично фрезоване м2 3489,75 

11 Разрушаване на асфалтова настилка включително изкопаване, натоварване, 

транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 58,60 

ПЪТНИ РАБОТИ  

12 Доставка и полагане на  несортиран трошен камък за основа м3 571,20 

13 Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия  

(минералбетон) h=10см за банкети 
м3 183,76 

14 Доставка и полагане на несортиран тр. камък за банкети м3 826,88 

15 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25., включително 

всички свързани с това разходи. 
м1 347,00 

16 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35., включително 

всички свързани с това разходи. 
м1 700,00 
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17 Доставка и полагане на бетонови пътни ивици 10/25., включително всички 

свързани с това разходи. 
м1 205,00 

18 Бетон C8/10 за бордюри м3 36,65 

АСФАЛТОВИ РАБОТИ  

19 Запълване на единични пукнатини с широчина по - малка от 3 мм с бит. 

Емулсия 
м 467,00 

20 Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22  / биндер / за ремонт на 

пътна настилка с различна дебелина и широчина. 
т 1167,64 

21 Асфалтова смес за основен пласт на покритието 0/16  / битуминизиран 

трошен камък /  с различна широчина. 
т 190,66 

22 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено 

състояние 4 см. 
м2 5953,00 

23 Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 1322,00 

24 Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 7239,00 

ОТВОДНЯВАНЕ И ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ  

25 Нова стоманена предпазна ограда тип БДС EN 1317-2-N2-W5 м1 164,00 

26 Нов парапет според БДС EN 1317-2  м1 48,00 

27 Доставка и полагане на бетон С20/25 ремонт на малки съоръжения м3 24,00 

28 Доставка и полагане на бетон С20/25 за радие и стенички при малки 

съоръжения 
м3 10,00 

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА   

29 Хоризонтална маркировка  м2 260,00 

30 Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типор. м2 12,43 

31 Стойки с дължина  до 3.5 м за стандартни пътни знаци бр 41,00 

32 Временна организация на движението бр 1,00 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ  

33 Трасиране на кабелна линия м 1020,00 

34 Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон бр. 4,00 

35 Направа на реперни стълбчета бр. 4,00 

36 Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м бр. 4,00 

37 Направа на изкоп 1.0/0.4м м 1020,00 

38 Доставка и полагане на HDPE Ø40 м 2040,00 

39 Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108 м 30,00 

40 Доставка и полагане на сигнална лента м 1020,00 

 Така представеният линеен график не дават реална възможност на Възложителя да 

добие ясна и точна представа за изпълнението на всички дейности по поръчката, за тяхната 

продължителност, последователност и взаимообвързаност по между им в рамките на 

предложения срок, както и за предвидения брой работници, механизация, времетраене, 

начален и краен ден за всяка дейност. В случая линейният график, предложен от 

участника, не отговаря на минималните изисквания на Възложителя към 

съдържанието му, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.6 от документацията за участие. 
 

 В предложението на участника, относно описанието на видовете СМР се съдържа 

описание на дейност, която не съответства на техническата спецификация на настоящата 
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обществена поръчка. В разработката (стр. 107 от номерацията на участника) се съдържа в 

табличен вид описание на видовете СМР и съответно механизация по брой и вид и брой 

работници, необходими за изпълнението им. Като участника е описал следният вид СМР 

предвиден за изпълнение: „Плътен асфалтобетон износващ пласт 6 см в уплътнено 

състояние“. В предмета на настоящата поръчка, съгласно приложената техническа 

спецификация и одобрения инвестиционен проект, се предвижда доставка и полагане 

на асфалтова смес за износващ пласт - плътен асфалтобетон - 4см. 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 представената от участника диаграма на механизацията за всеки ден от 

изпълнението на обекта е посочен броя машини, а съгласно представения линейния график 

са отразени броя машиносмени необходими за изпълнение на отделните етапите, без да са 

отразени всички дейности предмет на поръчката. От друга страна в предложението за 

изпълнение на стр.107, в  табличен вид участника е описал само следните видове работи с 

посочена механизация по вид и брой, както следва: Геодезически работи, Временна 

организация на движението, Разваляне на тротоарна настилка, Разваляне на бордюри, 

Разваляне и извозване на пътни ивици, Машинен изкоп за подготовка на основата за 

настилка, Скална маса за основа под асфалтова настилка, Доставка и полагане на видими 

бетонови бордюри, Доставка и направа на тротоарна настилка, Плътен асфалтобетон 

износващ пласт 6 см. в уплътнено състояние.  

 Така представената диаграма на механизацията и линеен график, ведно с 

изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не дава реална 

възможност на Възложителя да добие ясна и точна представа за намеренията на 

участника свързани с разпределението на използваните от участника технически 

ресурси, като брой и вид, обвързани с предложението за изпълнението на всички 

дейности по участъци и етапи предвидени за изпълнение, съгласно приложената 

техническа спецификация и одобрения инвестиционен проект.  

Всички горепосочени 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. 

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 
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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 № 

129/16.03.2018 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. 

 

2.2.2. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, с Оферта вх. № 70 00 – 

192/23.04.2018 г., подадена в 13:34 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

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

 

Мотиви за отстраняване: 

 В предложението на участника са констатирани множество 

несъответствия/противоречия между отделните компоненти на техническото 

предложение, както следва:  
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“ на стр. 16 е направено следното описание: 

„Съставянето на актове и протоколи, съгл. Наредба №3 от 31.07.2003г. на МРРБ за 

изготвяне на Приложение №15 - Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа (част, етап от него) (Акт обр.№15) – 150 кал.дни (от 1 ден до 150 ден вкл. от 
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Линеен график)“. Видно от  линейния календарен график  дейността „Демобилизация, 

почистване на стр.площадка, изпитвания, съставяне на актовете и протоколи“ е с начало 

131-вия кал.ден и края 137-мия кал.ден. В случая е налице несъответствие/противоречие 

между отделните компоненти на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“ на стр. 17 е направено следното описание: 

„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 

31.07.2003г. за съставяне на актовете и протоколи по време на строителството – 9 

работни дни (от 138 кал.ден до 150 кал.ден от Линеен график)“. Видно от  линейния 

календарен график за  дейността „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 31.07.2003г. за съставяне на актовете и протоколи по време на 

строителството не е предвидено времетраене. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 

 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“, без дори да е посочена продължителност на тази дейност, която от друга 

страна е описана в точка „Организация на работата и продължителност на строителните 

процеси“ на стр. 17 от техническото предложение на участника с продължителност „9 

работни дни (от 138 кал.ден до 150 кал.ден от Линеен график)“. 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. 6) 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 
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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 

(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)“.  

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.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 
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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 

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.  
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 

0+940 - Позиция 2 „Формиране на земната основа“ (стр. 22)  в табличната част е предвидена 

следната механизация: багер с хидр.чук и самосвал. В линейния календарен график за 

дейност - Позиция 2 „Формиране на земната основа“ от участък №1 от км 0+000 до км 

0+940, като необходима механизация фигурира бандажен валяк. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 

0+940 - Позиция 8 “Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на 

депо включително всички разходи, съгласно проекта.“ (стр. 26)  в табличната част е 

предвидена следната механизация: от позиция 3 у-к 1 тротоари (комбиниран багер с чук и 

самосвал). Като по-надолу е направено следното описание „Следва демонтажа на 

бордюрите заедно с подложния бетон, на който са били монтирани, като за целта се 

използва комбиниран багер с хидравличен чук. След изкопаване се събират бетоновите 

бордюри с кофата на челен товарач, който ги натоварва на самосвал“. В линейния 

календарен график за дейност „Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици 

и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта“ от участък №1 от км 

0+000 до км 0+940, като необходима механизация фигурират поз.3 у-к1 тротоари  - 

комбиниран багер с хидр.чук  и самосвал.  Нито в графика, нито в диаграмите на 

механизацията е предвиден челен товарач за събиране и натоварване на бетоновите 

бордюри. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните 

компоненти на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 

0+940 - Позиция 11 “Разрушаване на асфалтова настилка включително изкопаване, 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо.“ (стр. 28)  в 

табличната част е предвидена следната механизация: комбиниран багер с хидр.чук, 

самосвал, фугорез. В линейния календарен график за дейност Позиция 11 “Разрушаване на 

асфалтова настилка включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено 
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разстояние, разтоварване на депо.“ от участък №1 от км 0+000 до км 0+940, като 

необходима механизация фигурира комбиниран багер с хидр.чук, самосвал. В случая е 

налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Организация на работата и 

продължителност на строителните процеси“, за дейност от участък №1 от км 0+000 до км 

0+940 - Позиция 4 “Доставка и полагане на несортиран трошен камък за тротоари, съгласно 

изискванията на  ТС.“ (стр. 51)  в табличната част е предвидена следната механизация: 

самосвал и мини челен товарач. По-надолу е направено следното описание: „Полагането на 

несортирания трошен камък за тротоари ще се изпълняват върху предварително 

подготвена основа. Насипва се на пластове и се уплътнява от самоходни валяци и лека 

уплътнителна техника до достигане на проектната плътност“. В линейния календарен 

график за дейност „Доставка и полагане на несортиран трошен камък за тротоари, съгласно 

изискванията на  ТС.“ от участък №1 от км 0+000 до км 0+940, като необходима 

механизация фигурират - самосвал и мини челен товарач.  Нито в графика, нито в 

диаграмите на механизацията са предвидени валяци за уплътняване на трошения камък. В 

случая е налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти на 

техническото предложение. 
 

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

елемент, предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.4  от документацията за участие. 

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 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 
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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 , предвидени в Раздел IV, т. 5, б. МЕ.5  от документацията за участие. 

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 

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. 

Всички горепосочени 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 
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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 № 

129/16.03.2018 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. 

 

2.2.3. „ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ“ ООД, с Оферта вх. № 70 00 – 193/23.04.2018 г., 

подадена в 13:45 часа, при следните правни и фактически мотиви: 

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

 

Мотиви за отстраняване: 
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 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на технологично (нивелетно) 

фрезоване е записано следното: „Отстранения при фрезоването материал се натоварва и 

се транспортира на определеното за това депо. Не се допуска складиране или 

продължително престояване на фрезования материал на обекта.“, но видно от посочената 

механизация в линейния календарен график и описана също в т. „Предложение за 

организация на обезпечаване на необходимите ресурси“ от техническото предложение на 

участника за дейност - „Технологично фрезоване“, като необходима механизация фигурира 

само фреза, без да са предвидени транспортни средства за извозване на фрезования материал 

до депо. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните компоненти 

на техническото предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на полагане на неплътен и плътен 

асфалтобетон е записано следното: „За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на 

асфалтовата смес се осигурява подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на 

придвижване и възможности.“, но видно от посочената механизация в линейния 

календарен график и описана също в т. „Предложение за организация на обезпечаване на 

необходимите ресурси“ от техническото предложение на участника за дейностите – 

„Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22  / биндер / за ремонт на пътна настилка с 

различна дебелина и широчина“, „Асфалтова смес за основен пласт на покритието 0/16  / 

битуминизиран трошен камък /  с различна широчина“ и „Доставка и полагане на плътен 

асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см“, като необходима механизация 

фигурира само асфалтополагаща машина и валяк, без да са предвидени необходимите 

транспортни средства за доставка на асфалтовите смеси. В случая е налице 

несъответствие/противоречие между отделните компоненти на техническото 

предложение. 
 

 В предложението на участника в точка „Предложение относно подхода и 

организацията на изпълнение на обекта“ при описанието на полагане на хоризонтална пътна 

маркировка е записано следното: „Изпълнението на светлоотразителната пътна 

маркировка с разделено полагане на маркировъчния материал и стъклените перли трябва 

да се извършва с помощта на маркировъчна машина, снабдена с устройство за 

автоматично дозиране и разпръскване на стъклените перли“, но видно от посочената 

механизация в линейния календарен график и описана също в т. „Предложение за 

организация на обезпечаване на необходимите ресурси“ от техническото предложение на 

участника, за дейността „Хоризонтална маркировка“ не е предвидена механизация за 

изпълнение. В случая е налице несъответствие/противоречие между отделните 

компоненти на техническото предложение. 

Всички горепосочени 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 
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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 № 

129/16.03.2018 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. 

 

2.2.4. ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗЗД, с Оферта вх. № 70 

00 – 405/10.07.2018 г., подадена в 14:12 часа, при следните правни и фактически 

мотиви: 

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

 

Мотиви за отстраняване: 
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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 пътища, 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 № 129/16.03.2018 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 общинската пътна 

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. за 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 № 7.1. от 
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документацията за участие – Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект 

и приложеното Разрешение за строеж № 26/07.10.2016 г., предметът на обществената 

поръчка касае рехабилитация и реконструкция на общински път, 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.  

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 

пътища 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 

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 
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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 № 

129/16.03.2018 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.  

В този смисъл 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. 

 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

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

„Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от общинската пътна мрежа в община Вършец – общински път MON 1092/III-812/ 

Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. 

Заножене – м. Водопада“, по 2 обособени позиции, както следва: 
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Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 

1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 

Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“, 

открита с Решение № 129/16.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, обявена с Обявление 

за поръчка с ID 835781, с уникален номер в РОП 00850-2018-0008, участникът, класиран на 

първо място за всяка от обособените позиции, а именно: 

 

2.1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 

0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ 

„ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, Оферта с вх. № 70 00–406/10.07.2018 

г., подадена в 14:22 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка за Обособена позиция № 1 в размер на 2 198 608,84 (словом: два милиона сто 

деветдесет и осем хиляди шестстотин и осем лева и осемдесет и четири 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 участника, определен за изпълнител на обществената поръчка за всяка от 

обособените позиции, 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“. 

 
2.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 

1+835 с обща дължина 1835 м“ 
 „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, Оферта с вх. № 70 00–406/10.07.2018 г., 

подадена в 14:22 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка за Обособена позиция № 2 в размер на 1 052 144,15 (словом: един милион 

петдесет и две хиляди сто четиридесет и четири лева и петнадесет 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 участника, определен за изпълнител на обществената поръчка за всяка от 

обособените позиции, 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 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част от 
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условия и избрания критерий за възлагане  - икономически най-изгодната оферта, въз 

основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена“. 
 
 

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

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

обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: 

„Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община 

Вършец – общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-

812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада“, по 2 обособени 

позиции, както следва: 

Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 

1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с 

обща дължина 2951,32 м“ 

Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“, 

 с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител за всяка от 

обособените позиции, 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=buyerprofileopsled21, 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  
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