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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 714 /22.08.2018 г. 

 

Подписаният по-долу инж. Борис Николов, кмет на Община Белоградчик, на основание 

чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/,  Протокол № 1 

от 05.06.2018 г., Протокол № 2 от 13.08.2018 г., Протокол № 3 от 21.08.2018 г. и Доклад 

от 21.08.2018 г. от дейността на комисията, назначена с Решение № 314 /18.05.2018 

година на кмета на Община Белоградчик – инж. Борис Николов за класиране на 

участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез публично 

състезание с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция 

и рехабилитация на улици и тротоари в град Белоградчик, Община Белоградчик”, 

открита с Решение № 235 от 18.04.2018 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки 

на АОП под  № 00287-2018-0006 

ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена,  в следния ред:  

Първо място: Участник № 1 “Техно Строй България” ООД, гр. София с комплексна 

оценка 100 точки; 

Второ място: Участник № 6 “Инфракънстракшън” ЕАД, гр. София с комплексна 

оценка 99,92 точки; 

Трето място: Участник № 3 „Актив Билдинг инк”  ЕООД, гр. София с комплексна 

оценка 98,59 точки. 

ОПРЕДЕЛЯМ 

1. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник: 

Участник № 1 “Техно Строй България” ООД, гр. София  

с комплексна оценка 100 точки 

 

ОТСТРАНЯВАМ: 

 

1.Участник „Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница: на основание чл. чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП  със следните мотиви: 

1. В изготвеният от участникът Линеен календарен график не е спазена технологичната 

последователност за изпълнение на всички видове строителни работи и дейности. 

Допуснати са пропуски при отразяване на последователността на дейностите в 

съответствие с Техническата спецификация и разработения технически проект, като при 

значителен брой позиции от графика е констатирана технологична несъвместимост на 

отделни видове СМР.  



2. В предложението на участника е налично разминаване между предложеният срок за 

изпълнение в графика и този описан в образец №3 -  Предложение за изпълнение на 

поръчката. 

3. В представеният Линеен календарен график е включена дейност (за обект „Локално жк. 

Здравец“-“Уплътнен пласт от несортиран трошен камък за тротоари – 5773м3), която не е 

част от дефинираните от Възложителя дейности по изпълнение на обекта, с което се счита 

че предложението на участника не съответства на изискванията на Възложителя. 

Така представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените от 

Възложителят условия, посочени в раздел V.2.) Необходими документи за участие в 

процедурата - указание за подготовката и опаковането от документацията за участие,  

а именно: 

-  „Ако участник представи Линеен календарен график, в които не са включени 

всички мерки и дейности, съгласно Техническата спецификация и/или е 

констатирана технологична несъвместимост на отделните СМР и/или е налично 

противоречие с Техническата спецификация или други условия, заложени в 

процедурата или в нормативен документ, ще бъде отстранен от участие.“ 

- „Ако участник представи Линеен календарен график със срок за изпълнение, 

различен от посочения в Предложението за изпълнение на поръчката, или 

предложеният от участника срок не съответства на изискванията на Възложителя, 

ще бъде отстранен от участие в процедурата“ 

2. Участник „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от 

ЗОП със следните мотиви: 

1. В представеният Линеен календарен график  на участника липсва приложена диаграма 

на работната ръка.  

Така представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените от 

Възложителят условия, посочени в раздел V.2.) Необходими документи за участие в 

процедурата - указание за подготовката и опаковането от документацията за участие, 

а именно: 

- „В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът следва да 

представи Организация за качествено изпълнение на поръчката и линеен 

календарен график, както и диаграма на работна та ръка и механизацията” 

-  „Ако участник не представи Техническо предложение и/или някое от 

приложенията към него, или представеното от него Предложение за изпълнение 

и/или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, 

ще бъде отстранен от участие в процедурата”. 

3. Участник Обединение „АС Перфект”, гр. София на основание чл. 107, т. 2, буква 

„а” от ЗОП със следните мотиви: 

1. В представеният Линеен календарен график на участника липсва приложена диаграма 

на механизацията. Като част от  предоставения график е изготвена и представена 

единствено диаграма на работната ръка.  

Възложителят условия, посочени в раздел V.2.) Необходими документи за участие в 

процедурата - указание за подготовката и опаковането от документацията за участие, 

а именно: 

- „В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът следва да 

представи Организация за качествено изпълнение на поръчката и линеен 

календарен график, както и диаграма на работна та ръка и механизацията” 

-  „Ако участник не представи Техническо предложение и/или някое от 

приложенията към него, или представеното от него Предложение за изпълнение 



и/или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, 

ще бъде отстранен от участие в процедурата”. 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет 

страницата на община Белоградчик  http://belogradchik.bg/?p=16462. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 б. “а“ от ЗОП пред 

Комисия за защита на конкуренцията,  в 10-дневен срок от получаване на решението за 

избор на изпълнител. 

 

 

(ПП) 

 

инж. Борис Николов 

Кмет на Община Белоградчик 

 

 

 
Изготвил:  (П) 

Анелия Кирилова 

Началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки” 

 

 

(Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 

http://belogradchik.bg/?p=16462

