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Д О К Л А Д 

ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 106, АЛ.1 ОТ ЗОП 

 

Настоящият доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 106, ал.1 от ЗОП се 

изготви по повод приключване на работата на комисията по извършване на подбор на 

кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично 

състезание с предмет „Упражняване на строителен надзор при реконструкцията на 

участъци от общински пътища на територията на община Белоградчик и полагане 

на тръби за оптичен кабел в част от участъците“, открита с Решение № 218 от 

16.04.2018 г.и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под  № 00287-2018-

0005, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Марияна Маринова Маринова – началник отдел „ФСД” и гл. счетоводител в 

община Белоградчик; 

2. инж. Иван Еремиев Каменов – гл. инженер и началник отдел „ТСУ и УОС”; 

3. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки“ в Община Белоградчик; 

4. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция” в 

община Белоградчик. 

 

Резервни членове: 

1. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и 

икономическо развитие”; 

2. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие”. 

 

На 14.05.2018 г. в 13:30 часа  в Заседателната зала на община Белоградчик се проведе 

първото публично заседание на комисията за отваряне на получените оферти в 

процедурата. На публичното заседание не присъстваха  представители на участниците, 

съгласно списъка на присъствалите участници при отварянето на офертите, който е 

неразделна част от настоящият протокол. 

 

 

 

 



 

Председателят на комисията обяви участниците от които са получени оферти за участие в 

процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 08.05.2018 г. в деловодството на 

община Белоградчик са постъпили 7 (седем) оферти от следните участници: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника подал 

оферта 

 

Вх. № и дата и час на подаване 

 

 

1. 

 

“СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София, 

ул. „Хайдушка гора” № 28, вх. Б, ап. 7, тел. 

0879 213664 

 

 

 

№ 2290/03.05.2018 г. в 11:10 ч. 

 

 

2. 

 

„СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр. София, ул. 

„Райко Алексиев” № 48А, тел. 0898 572922 

 

 

№ 2291/03.05.2018 г. в 11:10 ч. 

 

 

 

3. 

 

Обединение „ТКС – РУБИКОН”, 

участници: „Техникъл Консултинг 

Сървисис” ЕООД и „Рубикон Инженеринг” 

ЕАД, гр. София, р-н Лозенец, бул. 

„НиколаЙ.Вапцаров” № 53Б, Мандарин 

офис център, партер, тел. 0879 948456 

 

 

 

 

№ 2331/08.05.2018 г. в 10:19 ч. 

 

4. 

 

„Богоев Консулт” ЕООД, гр. София, ж.к. 

„Люлин”, бул. „Джавахарлал Неру” № 29, 

офис 53, тел. 0885 139414 

 

 

 

№ 2332/08.05.2018 г. в 10:21 ч. 

 

5. 

Обединение „Консултанти Белоградчик”, 

участници: „Три ЕС” ЕООД и СД 

„Артстрой – Николов, синове и сие”, гр. 

София, ул. „Черковна” № 37, ет. 2, тел. 

02/980 86 50 

 

 

№ 2345/08.05.2018 г. в 14:55 ч. 

 

 

6. 

 

„МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

гр. Видин, ул. „Дунавска” № 8, тел. 0884 

850 140 

 

№ 2349/08.05.2018 г. в 15:20 ч. 

 

 

7. 

 

„Институт за управление на програми и 

проекти” ООД, гр. София, бул. „Цар Борис 

III” № 168, Бизнес център „Андромеда”, 

офис 13, тел. 02/987 13 14 

 

 

№ 2351/08.05.2018 г. в 15:38 ч. 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията и 

председателят подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание както следва: 

 

1.Участник № 1 „Сет Инженеринг” ЕООД, гр. София: 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,  

 

 

 



 

 

 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2.Участник № 2 „Стройнорм” ЕООД, гр. София: 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

3 .Участник № 3 Обединение „ТКС – Рубикон”: 
Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

4. Участник № 4 „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София: 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

5. Участник № 5 Обединение „Консултанти Белоградчик”: 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

6. Участник № 6 „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин: 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

7. Участник № 7 „Институт за управление на програми и проекти” ООД, гр. София: 
Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Председателят запозна 

членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията 

по процедурата. Комисията реши пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” да 

се съхраняват в каса в сградата на общинска администрация Белоградчик. 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

 

 

 



 

 

Участник № 1 „Сет Инженеринг” ЕООД, гр. София 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, като е  

декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочен в Обявлението за 

обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за 

участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички 

обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от документацията 

за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото 

предложение. 

Участник № 2 „Стройнорн” ЕООД, гр. София 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, като е  

декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочен в Обявлението за 

обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за 

участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички 

обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от документацията 

за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото 

предложение. 

Участник № 3 Обединение „ТКС – Рубикон”, с участници в обединението: 

“Техникъл Консултинг Сървисис” ЕООД и „Рубикон Инженеринг” ЕАД 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП за 

Обединение „ТКС – Рубикон”, както и за всеки от участниците в обединението, като е 

декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочен в Обявлението за 

обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в Документацията за 

участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички 

обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от документацията 

за настоящата обществена поръчка, представен е Договор за съвместна дейност – 

Обединение „ТКС – Рубикон” от 26.04.2018 г., както и Допълнително споразумение № 

1/26.04.2018 г. към него и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото 

предложение. 

Участник № 4 „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира, че приложения към офертата 

на участника за обществена поръчка електронен носител  - CD-R е счупен, поради което 

комисията не може да установи дали участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно 

изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за 

подбор, посочен в Обявлението за обществената поръчка и изискванията към 

участниците, посочени в Документацията за участие. 

Участникът следва да представи нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП (Образец № 

1), приложен на подходящ оптичен носител.  

Участник № 5 Обединение „Консултанти Белоградчик”, с участници в обединението: 

„Три ЕС” ЕООД  и СД „Артстрой – Николов, синове и сие” 

 

 

 



 

 

Участникът е представил електронен еЕЕДОП за Обединение „Консултанти 

Белоградчик”, както и за всеки от участниците в него. Представен е Договор за съвместна 

дейност - Обединение „Консултанти Белоградчик” от 18.01.2017 г., както и Анекс № 

1/30.04.2018 г. към него. При проверка на представените документи относно изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, комисията констатира 

следните непълноти и несъответствия в представения електронен Единен европейски 

документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация 

на: 

Обединение „Консултанти Белоградчик”: 

1.В представеният еЕЕДОП в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка”, поле 

1 участникът не е декларирал обстоятелствата, относно специфичните национални 

основания за изключване, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Раздел III. 

„Условия за участие. Основания за отстраняване. Критерии за подбор” т. 2 

„Основания за отстраняване” от документацията за участие. 

2. В представеният еЕЕДОП в Част IV ”Критерии за подбор”, раздел А „Годност” 

участникът не е посочил информация, относно обстоятелството дали е вписан в 

професионален или търговски регистър, съгласно изискванията на възложителя. 

3. В представеният еЕЕДОП в Част IV ”Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо 

и финансово състояние”, т. 5 участникът не е посочил информация за наличие на 

валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 

строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Участникът следва да представи нов цифрово подписан еЕЕДОП, приложен на подходящ 

оптичен носител, в който да попълни липсващата информация, съгласно изискванията на 

възложителя. 

 

„Три ЕС” ЕООД, гр. София – водещ партньор в обединение „Консултанти 

Белоградчик”: 
В представеният еЕЕДОП в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка”, поле 

1 участникът не е декларирал обстоятелствата, относно специфичните национални 

основания за изключване, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Раздел III. 

„Условия за участие. Основания за отстраняване. Критерии за подбор” т. 2 

„Основания за отстраняване” от документацията за участие. 

 

Участникът следва да представи нов цифрово подписан еЕЕДОП, приложен на подходящ 

оптичен носител, в който да попълни липсващата информация, съгласно изискванията на 

възложителя. 

СД „Артстрой – Николов, синове и сие” – партньор в обединение „Консултанти 

Белоградчик”: 

В представеният еЕЕДОП в Част IV ”Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”  участникът не е 

декларирал наличието на сертификат за управление на качеството, сертифициран съгласно 

стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „упражняване на строителен надзор“, 

съгласно изискванията на възложителя. 

 

 

 

 

 



 

 

Участникът следва да представи нов цифрово подписан еЕЕДОП, приложен на подходящ 

оптичен носител, в който да попълни липсващата информация, съгласно изискванията на 

възложителя. 

 

Участник № 6 „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия в представения електронен Единен европейски документ за обществени 

поръчки (еЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация: 

1.В представеният еЕЕДОП в Част III „Основания за изключване”, Раздел В 

„Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение”, поле 4, участникът не е декларирал обстоятелства, относно 

споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията. 

2. В представеният еЕЕДОП в Част IV ”Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности”, поле 1б) участникът е декларирал, че е извършил 

дейности, свързани с изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и пътища. 

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в Раздел III. Условия за участие, т. 3. 

Критерии за подбор, подточка 3.3. Технически и професионални способности от 

документацията за участие, участниците следва да са изпълнили през последните три 

години дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. 

За „дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка“ възложителят 

ще приема услуги по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в 

ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантска услуга, предоставяна в други 

държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи изграждане (ново строителство) 

и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища от 

републиканската пътна мрежа и/или общинската пътна мрежа и/или улици. 

 

3.  В представеният еЕЕДОП в Част IV ”Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”  участникът не е 

декларирал обстоятелството, относно наличието на сертификат за управление на 

качеството сертифициран съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват 

„упражняване на строителен надзор“, съгласно изискванията на възложителя. 

 

Участникът следва да представи нов цифрово подписан еЕЕДОП, приложен на подходящ 

оптичен носител, в който да попълни липсващата информация, съгласно изискванията на 

възложителя. 

 

Участник № 7 „Институт за управление на програми и проекти” ООД, гр. София 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, като е  

декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочен в Обявлението за 

обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за 

участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички 

обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от документацията 

за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото 

предложение. 

 

 

 



 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 

протокола, участниците за които са установени липси и несъответствия следва да 

представят  нов еЕЕДОП (образец 1) с отстранените липси и несъответствия. 

 

На 11.06.2018 г. в 10:00 часа комисията се събра за разглеждане на постъпилите 

допълнителни документи от участниците. 

Протокол № 1 е изпратен и получен от всички участници, като в срока, определен от 

Комисията - 05.06.2018 г.  са постъпили  допълнителни документи от следните участници: 

1..„Богоев Консулт” ЕООД, гр. София с вх. № 2787 от 01.06.2018 г. в 09:19 ч.; 

2. „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин с вх. № 2349-/2/ от 04.06.2018 г. в 09:51 ч. 

След  изтичане на срока, определен от Комисията са постъпили допълнителни документи 

от участника Обединение „Консултанти Белоградчик” с вх. № 2345-/2/ от 06.06.2018 г. в 

11:27 ч. 

Комисията пристъпи към преглед на допълнително представените от участниците 

документи.  

В хода на проверката за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните изисквания 

за подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи следното: 

1. За Участник  „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София. Комисията констатира, че 

допълнителните документи от участника са постъпили в определения срок и пристъпи 

към прегледа им. В хода на проверката на допълнително представените документи за 

отстраняване на констатирани липси и несъответствия в Протокол № 1 от работата на 

комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните изисквания за подбор 

на Възложителя в документацията за участие в процедурата, Комисията установи, че 

участника е представил следните документи: 

Участникът е представил цифрово подписан електронен единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), приложен на електронен носител. В него той е  декларирал 

обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на 

участниците и критериите за подбор, посочен в Обявлението за обществената поръчка и 

изискванията към участниците, посочени в документацията за участие. Комисията 

установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и е представил 

всички изискани образци на документи от документацията за настоящата обществена 

поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Комисията установи, че участникът „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

допуска участника до разглеждане на неговото Техническо предложение. 

2. За участник „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин. Комисията констатира, 

че допълнителните документи от участника са постъпили в определения срок и пристъпи 

към прегледа им. В хода на проверката на допълнително представените документи за 

отстраняване на констатирани липси и несъответствия в Протокол № 1 от работата на 

комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните изисквания за подбор 

на Възложителя в документацията за участие в процедурата, Комисията установи, че 

участника е представил следните документи: 

Нов цифрово подписан електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), попълнен коректно в частите, описани в Протокол № 1/28.05.2018 г., а именно:  

 

 

 



 

 

1. В Част III „Основания за изключване”, Раздел В „Основания свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение”, поле 4, 

участникът е декларирал липсата на обстоятелства, относно споразумения с други 

икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията. 

2. В Част IV ”Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, поле 1б) участникът е декларирал, че през последните три години е 

извършил дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената 

поръчка.  

3.  В представеният еЕЕДОП в Част IV ”Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”  участникът е 

декларирал обстоятелството, относно наличието на сертификат за управление на 

качеството сертифициран съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 с обхват „упражняване на 

строителен надзор“, съгласно изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че участникът „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин 

отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и комисията допуска участника до разглеждане на неговото Техническо 

предложение. 

3. За Участник № 4 Обединение „Консултанти Белоградчик.  

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили след 

изтичане на законоустатовеният срок от 5 (пет) работни дни от получаване на протокола 

от участника, поради което няма да бъдат разглеждани. 

Комисията установи, че офертата на участникът Обединение „Консултанти 

Белоградчик не отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, с оглед на което комисията предлага за отстраняване офертата 

на участника поради следните съображения: 

1. В представения електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация на Обединение „Консултанти 

Белоградчик” в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът не е 

декларирал обстоятелствата, относно специфичните национални основания за 

изключване, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Раздел III. „Условия за 

участие. Основания за отстраняване. Критерии за подбор” т. 2 „Основания за 

отстраняване” от документацията за участие. 

2. В представеният еЕЕДОП на Обединение „Консултанти Белоградчик” в Част IV 

”Критерии за подбор”, раздел А „Годност” участникът не е посочил информация, 

относно обстоятелството дали е вписан в професионален или търговски регистър, 

съгласно изискванията на възложителя. 

3. В представеният еЕЕДОП на Обединение „Консултанти Белоградчик” в Част IV 

”Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, т. 5 

участникът не е посочил информация за наличие на валидна застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

4. В представеният еЕЕДОП на „Три ЕС” ЕООД, гр. София – водещ партньор в 

обединение „Консултанти Белоградчик” в Част III „Основания за изключване”, 

раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в  

 

 

 

 

 

 



 

 

националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държавата членка”, поле 1 участникът не е декларирал обстоятелствата, относно 

специфичните национални основания за изключване, съгласно изискванията на 

възложителя, посочени в Раздел III. „Условия за участие. Основания за отстраняване. 

Критерии за подбор” т. 2 „Основания за отстраняване” от документацията за участие. 

5. В представеният еЕЕДОП СД „Артстрой – Николов, синове и сие” – партньор в 

обединение „Консултанти Белоградчик” в Част IV ”Критерии за подбор”, раздел Г 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”  

участникът не е декларирал наличието на сертификат за управление на качеството, 

сертифициран съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват 

„упражняване на строителен надзор“, съгласно изискванията на възложителя. 

С оглед на гореизложеното на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП комисията предлага офертата на участник Обединение „Консултанти 

Белоградчик” да бъде отстранена от участие в процедурата за обществена поръчка. 

Критерий за възлагане е  „оптимално съотношение качество/цена“. 

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертите показателите за 

оценяване са следните: 

Показател  
Максимален брой 

точки 

Предлагана цена – Пц 50 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 50 

 

По показател Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Тп се оценява 

разпределение на ресурсите и организация на екипа на всяка оферта в съответствие с 

предмета на обществената поръчка и се дава възможност да бъдат сравнени и оценени 

обективно техническите предложения на кандидатите. 

Комисията пристъпи към разглеждане на технически предложения на допуснатите 

участници: 

Участник № 1  “Сет Инженеринг” ЕООД, гр. София.  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Участник № 2 „Стройнорм” ЕООД, гр. София: 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника,  по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Участник № 3 Обединение „ТКС – РУБИКОН”, гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от  

 

 

 



 

 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Участник № 4 „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Участник № 6 „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Участник № 7 „Институт за управление на програми и проекти” ООД, гр. София  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

На 12.07.2016 г. в 10:00 часа комисията проведе второ публично заседание за отваряне на 

ценовите предложения на участниците. На заседанието не присъстваха участници или 

техни упълномощени представители, видно от списък на присъстващите участници при 

отваряне на ценови предложения, неразделна част от настоящият протокол. 

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по технически показател и 

пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от 

офертата на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва: 

 

1.Предложената от участник № 1 “1 „Сет Инженеринг” ЕООД, гр. София обща цена е в 

размер на 41 940,00 (четиридесет и една хиляди деветстотин и четиридесет) лева без 

ДДС; 

 

2. Предложената от участник № „Стройнорм” ЕООД, гр. София обща цена е в размер на  

39 990,00 (тридесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Предложената от участник № 3 Обединение „ТКС – Рубикон обща цена е 31 764,98 

(тридесет и една хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и деветдесет и осем ст.) 

лева без ДДС; 
 

4. Предложената от участник № 4 „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София обща цена е 

25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС; 

 

5. Предложената от участник № 6 „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин обща 

цена е в размер на 42 424,00 (четиридесет и две хиляди четиристотин двадесет и 

четири) лева без ДДС; 

 

6. Предложената от участник № 7 „Институт за управление на програми и проекти” 

ООД, гр. София обща цена е в размер на 31 600,00 (тридесет и една хиляди и 

шестстотин) лева без ДДС. 

 

С което бе закрита публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа в 

закрито заседание. 

 

Комисията извърши проверка на хипотезата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за наличие на ценови 

предложения с 20% по-благоприятни стойности от средната стойност на останалите 

участници по същия показател и установи, че ценовото предложение на участник „Богоев 

Консулт” ЕООД е с повече от 20 % по-благоприятна стойност от средната стойност на 

останалите  участници по същият показател. 

На основание чл. 72, ал.1 от ЗОП комисията поиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката в 

срок от пет работни дни. Писмото е изпратено до участника на 12.07.2018 г., като срокът 

за предоставяне на подробната писмена обосновка е до 20.07.2018 г. 

 

На 23.07.2018 г. комисията се събра на закрито заседание, на което разгледа представената 

подробна писмена обосновка на предложената цена от участника „Богоев Консулт” 

ЕООД, гр. София. 

Комисията констатира, че обосновката е постъпила в петдневния срок, определен от 

комисията с вх. № 2787-/1/ от 18.07.2018 и пристъпи към нейното разглеждане. 

Участника е предложил „Икономически особености на услугите и технически решения” 

като е посочил екип от технически лица, правоспособни специалисти със знания и опит: 

експерт „Пътен инженер”, експерт „ПУСО” и „Координатор по безопасност и здраве”, 

експерт по част „Геодезия” и експерт по част „Електро” като е посочил длъжност и 

работни задължения на всеки един от тях. Посочил е, че разполага с офис в гр. София в 

който разполага с административен персонал, както и всякакви комуникации, 

включително пощенски и др. услуги. Обменът на информация между отделните експерти 

се осъществява посредством специално изработена платформа за обмен на информация и 

координация на работния процес, която представлява система при която при всяко 

качване на информация известява чрез имейл всички участници в проекта в рамките на 30 

минути. 

Участника е посочил „Икономическа концепция за определяне на цената” в която е 

направена разбивка на предложената цена за изпълнение на поръчката. Участникът е 

посочил следните разходи: 

1. Разходи за експертите за упражняване на строителен надзор с посочване на часова 

ставка – 50,00 лева, вложено време – за път – 6 часа и на обекта 3 часа, 10 броя посещения 

за всеки един експерт, както и изработени часове;  

 

 



 

 

2. Разходи за транспорт в размер на 496,80 лева, в които е включил разход за гориво – 0,06 

л/км, цена на гориво – 2,30 лева и разстояние в километри – 3 600,00; 

3. Административно управленски разходи: за командировъчни разходи – 50,00 лева, за 

канцеларски материали – 500,00 лева, разходи за служебни телефони – 153,20 лева, наем 

на офис, разходи за ел. енергия – 300,00 лева, разходи за консумативи и технически 

средства. 

Участникът е посочил, че дружеството разполага с доказани специалисти с голям опит, 

както и с технически и административен персонал. Като доказателствен материал е 

приложил следните документи: 

1. Рамково споразумение за периодични доставки на стоки – канцеларски материали 

и консумативи от 24.02.2016 г. и Приложение № 1 – Ценово предложение; 

2. Фактура за закупуване на твърд диск, конфигуриране на мрежови устройства и 

периферия и инсталация и монтаж на техника и обучение; 

3. Свидетелство за регистрация на МПС № 007297754; 

4. Извадка от договор с Възложители; 

5. Удостоверения за добро изпълнение; 

6. Фактура и платежно нареждане за лицензиран софтуер. 

На основание чл.72, ал. 3 от  ЗОП комисията извърши оценка на представената обосновка, 

по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от 

ЗОП, както следва: 

Участника е обосновал предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката като се е 

позовал на икономически особености на предоставяните услуги и технически решения. 

В представената писмена обосновка обаче участника не е предложил експерт по част 

„Пожарна безопасност”, но е предложил експерт по част„Електро” като е посочил, че ще 

упражнява строителен надзор върху строежа и контрол по изпълнението на строително-

монтажните работи по част „Електро”. В изготвеният проект за реконструкцията на 

участъци от общински пътища на територията на община Белоградчик и полагане на 

тръби за оптичен кабел в част от участъците няма такава проектна част, което показва че 

липсва разбиране за изпълнение на поръчката от страна на участника и представената 

обосновка не е изготвена за конкретната обществена поръчка. Отделно следва да се 

отбележи, че наличието на определен човешки ресурс в екипа за изпълнение на поръчката 

се предполага от предмета на поръчката и е взет предвид при формирането на цената за 

изпълнение на услугите от всички участници в процедурата без изключение. 

Във връзка с изтъкнатото от участника обстоятелство, че същият разполага с офис в гр. 

София, персонал, техника и комуникации, комисията счита, че наличието на материална и 

техническа база е абсолютно задължително за всички участници, за да могат да изпълнят 

предмета на настоящата поръчка. Всеки един от допуснатите до този етап участници е 

установил наличието на опит при изпълнение на сходни дейности, което предполага, че 

същите разполагат с необходимите човешки и технически ресурси за изпълнението на 

дейностите по строителен надзор на обектите от предмета на поръчката. В тази връзка 

следва да се отбележи, че прогнозната стойност на поръчката е формирана въз основа на 

пазарна оценка на сходно изпълнени услуги. 

Комисията не приема и направената разбивка на предложената цена от участника, 

доколкото в нея не се съдържа задълбочен анализ на начина на образуване на всяка една 

дейност и перо от бюджета на поръчката. В предложената от участника „Икономическа 

концепция за определяне на цената” е посочено, че всеки един от експертите ще направи 

10 посещения на обекта. Съгласно документацията за участие в обществената поръчка 

„Консултанта упражнява ежедневен контрол на строителния процес за  

 

 

 

 



 

 

 

съответствието на Строежите с действащите норми и правила за изпълнение на 

строително-монтажни работи и за спазване на изискванията по чл. 169 от ЗУТ и 

одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали допълнителни СМР 

на строежите” , както и „Служителите/експертите от екипа трябва да бъдат на 

обекта по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е 

изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на обектите, съгласно 

графика за изпълнение на СМР по договора за строителство”.  Предвидените от 

участника 10 посещения са твърде малко време за упражняване на строителен надзор на 

следните четири обекта: „Реконструкция на участък от клон VID 1013 на път /III-1401, 

Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 и полагане на тръби за оптичен кабел“; 

„Реконструкция на участък от клон VID 1003 на път /III-102, Бела-Белоградчик/- граница 

общ. Белоградчик - Димово/ - Орешец - Медовница - /I-1/ от км 0+860 до км 1+860”; 

„Реконструкция на участък от клон VID 3011 на път /III-1401 Вещица – Белоградчик/ - 

Дъбравка от км 0+000 до км 1+149.690 и полагане на тръби за оптичен кабел”; и 

„Реконструкция на участък от клон VID 3006 на път / VID 1004 Чифлик - Стакевци/ - 

Праужда от км 1+150 до км 1+545.421 и полагане на тръби за оптичен кабел”. 

Предвид факта че прогнозният срок за изпълнение на строително монтажните работи е 

360 дни и стартирането на строителните дейности за всеки обект вероятно ще започне по 

различно време, предвидените часове вложени на обекта (между 2 и 3 часа за всяко 

посещение) са крайно недостатъчни и не могат да обосноват точното изпълнение на 

дейностите, включени в предмета на поръчката. 

 

Разходите за транспорт също са формирани на база 10 посещения от страна на участника, 

което е крайно недостатъчно за качествено изпълнение на поръчката.  

В представената обосновка липсват разходи за начисляване на ДОО, ДЗПО и ЗО  на 

експертите, упражняващи строителен надзор от страна на работодателя, което е разход на 

дружеството,т.е на участника. 

 

Комисията прецени, че предложената от участника „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София 

цена за изпълнение на обществената поръчка не може да гарантира  заложените от 

възложителя критерии за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка.  

С оглед гореизложеното комисията не приема така представената обосновка, тъй като 

представените доказателства не са достатъчни за обосноваване на предложената цена и 

изложените доводите на участника не могат да се отнесат към нито една от хипотезите на 

чл. 72, ал. 2 ЗОП. Същата не съдържа икономически особености на предоставяната услуга, 

не са описани технически решения или наличие на изключително благоприятни за 

участника условия за предоставянето на услугите и не отговаря на изискванията на чл.72, 

ал.2 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

Не приема писмената обосновка на участника „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София за 

предложеното от него ценово предложение, като на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, 

във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП и на изложеното по-горе, комисията предлага 

същият да  бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

 

Оценката по Финансов показател (ФП), се определя по следната формула: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Където: 

Пцmin е минималната обща предложена цена; 

Пцi е общата цена предложена от i-тия участник. 

 

Комисията извърши оценка на ценовите предложения на допуснатите участници, съгласно 

методиката, както следва: 

 

Участник № 1 „Сет Инженеринг” ЕООД, гр. София с предложена обща цена 41 940,00 

лева без ДДС: 

Пц = (31 600,00 / 41 940,00) х 50 = 0,75 х  50 = 37,50 точки 

 

Участник № 2 „Стройнорм” ЕООД, гр. София с предложена обща цена 39 990,00 лева 

без ДДС: 

Пц = (31 600,00 / 39 990,00) х 50 =  0,79 х 50 = 39,50 точки 

Участник № 3 Обединение „ТКС – Рубикон”с предложена обща цена 31 764,98 лева без 

ДДС: 

Пц = (31 600,00 / 31 764,98) х 50 = 0,99 х 50 = 49,50 точки 

 

Участник № 6 „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена 

42 424,00 лева без ДДС: 

Пц = (31 600,00 /42 424,00) х 50 = 0,74 х 50 = 37,00 точки 

Участник № 7 „Институт за управление на програми и проекти” ООД, гр. София с 

предложена обща цена 31 600,00 лева без ДДС: 

Пц = (31 600,00 /31 600,00) х 50 = 1 х 50 = 50,00 точки 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участник се изчислява по следната формула: 

Комплексна оценка (КО) = Пц + Тп. 

 

Комисията извърши комплексна оценка на допуснатите участници: 

 

Участник № 1„Сет Инженеринг” ЕООД, гр. София 

КО = 50 + 37,50 = 87,50 точки 

 

Участник № 2 „Стройнорм” ЕООД, гр. София 

КО = 50 + 39,50 =  89,50 точки 

 

Участник № 3 Обединение „ТКС – Рубикон” 

КО = 50 + 49,50 = 99,50 точки 

 

Участник № 6 „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин 

КО = 50 + 37,00 = 87,00 точки 

 

 

 

 

 



 

 

 

Участник № 7 „Институт за управление на програми и проекти” ООД, гр. София 

КО = 50 + 50,00 = 100 точки 

 

Въз основа на комплексната оценка на офертите комисията класира участниците в 

следния ред: 

 

Първо място: Участник № 7 „Институт за управление на програми и проекти” ООД, 

гр. София с комплексна оценка 100 точки; 

Второ място: Участник № 3 Обединение „ТКС – Рубикон”с комплексна оценка 99,50 

точки; 

Трето място: Участник № 2 „Стройнорм” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 89,50 

точки; 

Четвърто място: Участник № 1„Сет Инженеринг” ЕООД, гр. София с комплексна 

оценка 87,50 точки.  

Пето място: Участник № 6 „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин с комплексна 

оценка 87,00 точки; 

 

Приложения към настоящият доклад са следните документи: 

1. Протокол № 1 от 28.05.2018 г.; 

2. Протокол № 2 от 09.07.2018 г.; 

3. Оценителен лист на участник № 1 “Сет Инженеринг” ЕООД, гр. София; 

4. Оценителен лист на участник № 2 „Стройнорм” ЕООД, гр. София; 

5. Оценителен лист на участник № 3 Обединение „ТКС – РУБИКОН”, гр. София; 

6. Оценителен лист на участник № 4 „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София; 

7. Оценителен лист на участник № 6 „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин; 

8. Оценителен лист на участник № 7„Институт за управление на програми и проекти” 

ООД, гр. София. 

9. Протокол № 3 от 26.07.2018 г. 

 

 

Комисия: 

Председател: ....(П)........................ 

                     (Рени Длъгнекова) 

 

Членове:                                                  

1..........(П)........................                                      2........(П).......................... 

        (Марияна Маринова)                                     (инж. Иван Каменов) 

                                                                          

3...........(П)........................                                4. ……(П)……………………. 

(Анелия Кирилова)                                             (Милена Иванова) 

 

 

(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) 

 

 

 


