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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 975 /15.11.2018 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 04.10.2018 г., Протокол № 2 от 09.11.2018 г., Протокол № 3 от 14.11.2018 г. и Доклад 

от 15.11.2018 г. от дейността на комисията, назначена с Решение № 817 /20.09.2018 

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 инженеринг (проектиране, авторски надзор и 

строително-монтажни работи) на обект: „Реконструкция и рехабилитация на бул. 

Съединение в гр. Белоградчик от о.т. 28 до о.т. 37”, открита с Решение № 693 от 

20.08.2018 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под  № 00287-2018-

0013 

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; 

ОПРЕДЕЛЯМ 

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

ЗОП  със следните мотиви: 
1. В  представеният линеен календарен график от участника за част проектиране не са 

включени всички изискани от Възложителя дейности и работи. В графика не са посочени 

като последователност и продължителност дейности, свързани с изготвянето на част 

Пожарна безопасност и изготвянето на проектно сметна документация, в т.ч. съставяне на 

необходимите количествени и количествено-стойностни сметки. 

 

 2. Установено е несъответствие в посоченият от участника срок за изготвяне на 

технически проект  между  линейният календарен график и предложеният срок  в Образец 

№ 3 – Предложение за изпълнение на поръчката. 

Така представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените от 

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

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



 

2. Участник „Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, гр. Враца на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП със следните мотиви: 

1. Установено е несъответствие в обяснителната записка от предложението на участника, 

относно срока за изготвяне на технически проект. За етап I, дейност проектиране 

участникът е посочил продължителност „60 календарни дни (от ден първи до ден 

пети)“.  Също така за изпълнение на същата дейност са посочени само Ръководител на 

проекта и  проектант по част Геодезия. За останалите проектни части не са посочени 

проектанти.  

 

2. За етап IV,позиция „Упражняване на авторски надзор“ от предложението за 

изпълнение на поръчката, участникът е посочил че дейностите ще се изпълняват под 

постоянно наблюдение и ръководство на Ръководителя на екипа и проектанта по част 

Геодезия. За останалите проектни части не са посочени отговорни лица, които да 

осъществяват авторски контрол. Съгласно чл. 162, ал.1 от ЗУТ „Авторски надзор ПО 

ВСИЧКИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ е задължителен за всички строежи от първа до пета 

категория“.  От предложението на участника става ясно, че той е посочил, че ще 

извършва авторски надзор само по част Пътна и Геодезия, но не е посочил отговорни 

лица които ще изпълняват авторски надзор по останалите проектни части. 

 

3. Установено е несъответствие между представеният календарен график и обяснителната 

записка на участникът, където е посочено работно време на обекта от 08:00 до 17:00 от 

понеделник до петък. Това твърдение на участника не съответства на указаното в 

линейния график. Там участникът е указал продължителността на дейностите в 

календарни дни като не е отчел 5 дневната работна седмица. 

 

Така представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените от 

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

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

 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет 

страницата на община Белоградчик  http://belogradchik.bg/?p=17777. 

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 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=17777

