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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 846 /12.10.2020 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 28.09.2020 г., Протокол № 2 от 08.10.2020 г., и Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП от 

12.10.2020 г. от дейността на комисията, назначена със Заповед № 610 /20.07.2020 година 

на кмета на Община Белоградчик – инж. Борис Николов за класиране на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез 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 

 

ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците, съгласно обявеният критерий за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена” в следния ред:  

 

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

оценка 100 точки 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник 

„Вейл Конструкции” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 100 точки 

 

 

ОТСТРАНЯВАМ: 

 

Участник № 1 “Белоградчик 2020” ДЗЗД, гр. Видин 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  

 

 

 



 

 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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“. 

7. 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. 

 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет 

страницата на община Белоградчик  https://belogradchik.bg/?p=22507. 

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 буква “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. 37 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

https://belogradchik.bg/?p=22507

