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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 605 /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 27.07.2018 г. от дейността на комисията, назначена с Решение № 

295/14.05.2018 год 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 „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 

ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена,  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. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

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

 

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

комплексна оценка 100 точки 

 

 

ОТСТРАНЯВАМ: 

 

1.Участник Обединение „Консултанти Белоградчик  на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП със следните мотиви: 
Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор. Изисканите с  Протокол № 1/ 28.05.2018 г. от работата на комисията  

 

 

 



 

 

 

допълнителни документи, с които да докаже съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя са постъпили след 

законоустановеният срок, поради което не са разглеждани. 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

 

2.Участник „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, 

във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП със следните мотиви: 

Представената от участника подробна писмена обосновка за предлаганата от него цена за 

изпълнение на поръчката и 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. 

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. 

 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет 

страницата на община Белоградчик  http://belogradchik.bg/?p=16446. 

 

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 подпис 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=16446

