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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 604 /27.07.2018 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/ и Доклад, 

предаден на 25.07.2018 г. от дейността на комисията, назначена с Решение № 

304/16.05.2018 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 „Ремонт и рехабилитация на общински пътища на 

територията на община Белоградчик и полагане на тръби за оптичен кабел по 

четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „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“; Обособена позиция № 2: „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”; Обособена позиция № 3: 

„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”; Обособена 

позиция № 4: „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” 

открита с Решение № 217 от 16.04.2018 г. и обявена в регистъра на обществените поръчки 

на АОП под № 00287-2018-0004 

 

ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена,  в следния ред:  

 

Обособена позиция № 1: „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“:  

Първо място: Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 

90,00 точки; 

Второ място: Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с комплексна оценка 80,00 

точки; 

Трето място: Участник № 4 Обединение „АС Перфект”, гр. София с комплексна оценка 

76,50 точки; 

Четвърто място: Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с комплексна 

оценка 70,50 точки. 

 

Обособена позиция № 2: „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: 

 

 

 

 



 

 

Първо място: Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 

91,00 точки; 

Второ място: Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с комплексна оценка 80,00 

точки; 

Трето място: Участник № 4 Обединение „АС Перфект”, гр. София с комплексна оценка 

72,50точки; 

Четвърто място: Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с комплексна 

оценка 71,00точки. 

 

Обособена позиция № 3: „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”: 

Първо място: Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 

98,00 точки; 

Второ място: Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с комплексна оценка 80,00 

точки; 

Трето място: Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с комплексна 

оценка 78,00 точки  

 

Обособена позиция № 4: „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”: 

Първо място: Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 

99,00 точки; 

Второ място: Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с комплексна оценка 80,00 

точки; 

Трето място: Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с комплексна 

оценка 79,00 точки. 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

1. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 „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“  класирания на първо място участник: 

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 90,00 точки 

точки; 

 

2. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 „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”  
класирания на първо място участник: 

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 91,00 точки; 

 

3. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 3 „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” класирания на първо 

място участник:  

 

 

 

 



 

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 98,00 точки; 

 

4. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 4 „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” класирания на първо 

място участник:  

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 99,00 точки; 

 

ОТСТРАНЯВАМ: 

 

1. Участник „Инфракънстракшън” ЕАД,  гр. София по Обособена позиция № 2 - 

„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» и 

Обособена позиция № 3 „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”  на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а”от ЗОП, във връзка с чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП със следните мотиви: 
Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и предварително обявените 

условия на поръчката. Участникът не е представил допълнителни документи, изискани с 

Протокол № 1/ 29.05.2018 г. от работата на комисията, с които да докаже съответствие с 

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

Участникът е представил в офертата си само един комплект заявление за участие, 

включващо опис на представените документи и цифрово подписан електронен ЕЕДОП в 

образец, който не отговаря на образеца от документацията за участие в обществената 

поръчка, като в него липсва следната информация: 

- В Част II: „Информация за икономическия оператор”, Раздел А, поле 4 участникът 

не е посочил обособената позиция от настоящата обществена поръчка, за която подава 

заявление за участие; 

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални 

способности”, поле 5: „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които 

ще извършат строителството”  участникът е посочил ръководен състав, като за посоченият 

за позиция „Технически ръководител на обекта” – Петко Христов Петков липсва 

информация за минимум 5 (пет) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в 

строителството на подобна позиция, съгласно изискванията на възложителя, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. 

2. Участник Обединение „АС Перфект”  по Обособена позиция № 3 „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 Обособена позиция № 4 

„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” на 

основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП със следните мотиви: 

Участникът не отговаря на предварително обявените условия на обществената поръчка. 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 3 

„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 

Обособена позиция № 4 „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”  надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка по обособена 

позиция № 3 и Обособена позиция № 4. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет 

страницата на община Белоградчик  http://belogradchik.bg/?p=16407. 

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисия за 

защита на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на страните. 

 

 

 

(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=16407

