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ДОКЛАД 

по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал.4 от ЗОП 

от комисията назначена  със Заповед 610 /20.07.2020 год. за извършване на подбор на 

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

процедура с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за 

битови отпадъци на територията на община Белоградчик“, открита с Решение № 527 

от 12.06.2020 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под  № 00287-

2020-0003 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, 

В изпълнение на Ваша Заповед № 610 /20.07.2020 год за извършване на подбор на 

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

процедура с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за 

битови отпадъци на територията на община Белоградчик“  и на основание чл.103, ал.4 

от ЗОП и чл.60, ал. 1 от ППЗОП ви представяме настоящият доклад относно работата на 

комисията, както следва: 

1. Състав на комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Иван Каменов – гл. инженер; 

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

поръчки“;  

3. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти  и евроинтеграция”; 

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

устойчиво развитие”; 

В хода на провеждане на процедурата съставът на комисията остана непроменен.  

1. Участници в процедурата 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 17.07.2020 г. в деловодството на 

община Белоградчик са постъпили 2 (две) оферти от следните участници: 



№ 

по 

ред 

Наименование на участника, подал 

оферта 

Вх. № и дата и час на подаване 

1.   

“Белоградчик 2020” ДЗЗД, гр. Видин, 

бул. „Панония” № 1Б, тел. 094/ 605 270, 

с участници в обединението - „ПСТ 

Груп” ЕАД и „ПСТ Видин” ЕООД  

 

 

№ 3672 /17.07.2020 г. в 10:18 ч. 

 

2. 

 

„Вейл Конструкции” ЕООД,  гр. София, 

ул. „Вискяр планина” № 15-17, ет. 2, 

офис 4, тел. 02/ 824 01 84 

 

 

№ 3674 /17.07.2020 г. в 10:26 ч. 

 

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което беше съставен 

протокол, съгласно чл. 48, ал.6 от ППЗОП. 

2. Протоколи от работата на комисията: 

1. За резултата от работата на комисията за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и разглеждане на 

техническите предложения на участниците е изготвен Протокол № 1 от 28.09.2020 г. 

3. За резултата от работата на комисията за разглеждане на ценовите предложения е 

изготвен Протокол № 2 от 08.10.2020 г. 

3. Класиране на участниците 

Първо място: Участник № 2 „Вейл Конструкции” ЕООД, гр. София с предложена обща 

цена за изпълнение на поръчката  в размер на 787 340,10 (седемстотин осемдесет и седем 

хиляди триста и четиридесет лева и десет ст.) лева без ДДС и/или 944 808,12 

(деветстотин четиридесет и четири хиляди осемстотин и осем лева и дванадесет ст.) лева с 

ДДС. 

4. Предложение за прекратяване на процедурата – няма. 

 

      5.  Предложения за отстраняване: 

Участник № 1 “Белоградчик 2020” ДЗЗД, гр. Видин тъй като представената оферта не 

отговаря на предварително обявените изисквания и условия на възложителя от 

документацията за участие на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП със следните мотиви: 

Представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не отговоря на 

минималните изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката, посочени 

обявлението и в документацията за участие в обществената поръчка, а именно: 

1. В предложението за изпълнение на поръчката на участникът не е отразен начина, 

по който „Белоградчик 2020” ДЗЗД и екипа му предвижда да си координира с 

проектанта, осъществяващ авторски надзор на обекта. Доколкото последният е 

основен участник в строителния процес, липсата на предвидени действия, които да 

осигурят правилната координация между него и изпълнителя на настоящата 

поръчка, е предпоставка за неточно изпълнение и неприемане от страна на 

авторския надзор на строителните дейности на обекта.  Този пропуск поставя в 

риск качественото изпълнение на поръчката и представлява неизпълнение на 

минимално заложеното изискване за представяне на организация за изпълнение на 



строителството, която да включва предвидената координация между строителя и 

другите участници в строителния процес, съобразно ЗУТ. 

2. В предложението на участника за дейност 2 „Основни видове СМР“ не са посочени 

като отговорници консултантът, извършващ строителен надзор и лицето, 

упражняващо авторския надзор, въпреки че същите са основни участници в 

строителния процес съгласно ЗУТ и следва да контролират изпълнението на СМР.  

Тези пропуски са съществени и водят до несъответствие на разписания от 

„Белоградчик 2020” ДЗЗД с изискванията от Техническата спецификация, 

документацията за участие и ЗУТ. 

3. Не са посочени връзките между отделните заинтересовани страни, както и  

вътрешно екипната организация като по този начин отново не е видно по какъв 

начин ще се осъществява координирането с участниците в строителния процес. 

4. Представеният от участника Линеен график не отразява необходимите ресурси 

(труд, механизация) за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката. 

Дефинирането на необходимите ресурси за изпълнението на всяка дейност е 

минимално изискване за съдържание на линейния график за изпълнение на 

поръчката, с оглед което представената от участника оферта е непълна и 

неотговаряща на предварително обявените от възложителя условия.  

5. В представената Диаграма на работната ръка (ДРР) не е видно какъв брой 

работници има на обекта всеки ден, доколкото броят им е окрупнен по 

десетдневки. Поради тази причина и с оглед на гореизложените пропуски в 

линейния график на участника не може да се определи реалното струпване на хора 

на обекта във всеки един момент. Съгласно изискванията на възложителя, посочени 

в документацията за участие в обществената поръчка, за да удовлетворява 

минималните изисквания на Възложителя предложената от участника организация 

за изпълнението на поръчката следва да включва „диаграма на работната ръка, 

като за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение“. 

6. В диаграмата на работната ръка (ДРР) не са отразени липсващите работници от 

линейния календарен график по посочените строително-монтажни работи, което 

прави ДРР некоректна и непълно изготвена. 

Посочените по-горе пропуски и непълноти в представената от участника организация на 

изпълнение на поръчката, представляват несъответствие на техническото предложение на 

участника с изискванията за минимално съдържание на техническото предложение, като 

същото е основание за отстраняване на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, доколкото 

представената оферта не отговаря на посочените по-горе минимални изисквания в 

документацията за участие.  

Видно от посочените пропуски в ДРР, същата отново не отговаря на минималните 

изисквания, заложени в документацията за участие и по-конкретно в методиката за оценка  

на офертите, по отношение нейното съдържание. От същата не е видно разпределението 

във времето на човешките ресурси за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. 

 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката НЕ удовлетворява 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка тъй като от същата не е видно по какъв начин ще се осъществява 

координирането с другите участници в строителния процес, което е минимално изискване 



за съдържанието на Техническото предложение. Линейният график не отразява 

необходимите ресурси (труд, механизация) за изпълнение на част от дейностите в 

предмета на поръчката и същият, както и ДРР не отговарят на минималните изисквания за 

съдържание, заложени в документацията за участие. 

В предложението на участника са констатирани множество пропуски при отразяване 

на отделните видове работи и необходимите ресурси за изпълнение на отделните 

дейности, посочени в Техническата спецификация. 

 

6. Предложение за сключване на договор 

Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен 

класираният на първо място участник както следва: 

Участник № 2 „Вейл Конструкции” ЕООД, гр. София с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката  в размер на 787 340,10 (седемстотин осемдесет и седем хиляди 

триста и четиридесет лева и десет ст.) лева без ДДС и/или 944 808,12 (деветстотин 

четиридесет и четири хиляди осемстотин и осем лева и дванадесет ст.) лева с ДДС. 

  

Приложение:  

1. Протокол за предадени оферти; 

2. Списък на присъстващи участници при отваряне на оферти; 

3. Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията; 

4. Протокол № 1 от 28.09.2020 г.; 

5. Списък на присъстващи участници при отваряне на ценови оферти 

6. Протокол № 2 от 08.10.2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

………………………(П)…………….Рени Христова Длъгнекова  

 

ЧЛЕНОВЕ: 

………………………(П)…………………… инж. Иван Каменов 

 

………………………(П)………………………  Анелия Емилова Кирилова  

 

………………………(П)………………………..Милена Артинова Иванова  

 

………………………(П)……………………….. Николай Светланов Димитров  

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 37 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 

 


