
 

 

 

РЕШЕНИЕ  
№РД-04-35/29.01.2019 год. 

гр. Костенец 

 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител за обществена 

поръчка 

Подписаният по-долу Радостин Любенов Радев, кмет на Община Костенец с 

адрес гр. Костенец, ул. "Иван Вазов" №2, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 109 във връзка с чл. 22, ал. 1, 

т. 6 от Закона за обществените поръчки и като приемам констатациите и изводите, 

отразени в подписаните от членовете на комисията Протоколи /Протокол 01 от 

27.11.2018 год.; Протокол 02 от 14.12.2018 год.; Протокол 03 от 09.01.2019 год./ от 

дейността на комисия, назначена със Заповед №РД-04-400/31.08.2018 г. на Кмета на 

Община Костенец, изменена и допълнена със Заповед №РД-04-19/09.01.2019 г. на 

Кмета на община Костенец за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 

строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на 

улици в община Костенец“, открита с Решение номер РД-04-338/24.07.2018 г. на 

Възложителя и вписана в Регистъра на обществените поръчки в АОП 00484-2018-0015,  

ID 858736/27.07.2018 г. и Обявление ID 858737/27.07.2018 г. 

 

РЕШИХ: 

 

       След като се запознах подробно с офертите на участниците, протоколите от 

работата на комисията и доклада установих, че всички действия на комисията са 

законосъобразни и в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, 

поради което съм приел нейната работа. 

 

О Д О Б Р Я В А М :  

 

      Класирането на участниците съгласно икономически най-изгодната оферта въз 

основа на обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“  

/чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП/ в следния ред: 

Класирани участници: 

1-во място: Консорциум „Път-КО 2018“ ДЗЗД, с адрес: п.к.1404, гр. София,    

ж.к. „Мотописта“, бл. 11 Е, с комплексна оценка 94 точки 

2-ро място: „Инфракънстръкшън“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 

п.к.1303, гр. София, район Възраждане, ж.к. „Зона Б-5“, ул. „Партений Нишавски“ № 4, 

ет. 2, офис 17, с ЕИК: 202603814, с комплексна оценка 80 точки 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

      За изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на първо място: 

Консорциум „Път-КО 2018“ ДЗЗД, с адрес: п.к.1404, гр. София,                      

ж.к. „Мотописта“, бл. 11 Е, тел.:02/9583050, електронен адрес: bild_tu@abv.bg, 

представлявано от Владимир Ангелов Лазов.  

mailto:bild_tu@abv.bg


ІІ. Отстранените участници и мотиви за тяхното отстраняване: 

1. ДЗЗД „САРЕЛ САНИРАНЕ“ 

Правно основание: чл. 107, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 3 от 

ППЗОП и раздел 3 „Подготовка на офертата“ от документацията.  

Фактическо основание:  

При подписването на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на ДЗЗД 

„Сарел Саниране“ в съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, от комисията е 

констатирано, че участникът е представил плик с нарушена цялост, а именно част от  

плика с размери 3 см. на 1 см. от дългата страна на плика е откъсната и липсва, което 

позволява да се види част от съдържанието на плика, т.е. участникът е приложил плик с 

нарушена цялост, който съдържа ценовото предложение и позволява да бъде 

идентифицирано ценовото предложение на участника. Това е грубо нарушение на 

разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗПО, съгласно която ценовото предложение на 

участника се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се поставя ценовата оферта на 

участника, която се отваря едва след приключване на етапа на проверка на документите 

за подбор и техническо предложение на участниците, за които е установено, че 

отговарят на изискванията на възложителя. Отварят се ценови оферти само на тези 

участници, които са допуснати до този етап. Ценовото предложение съдържащо се в 

плика представлява тайна за членовете на комисията и останалите участници, поради 

което законодателят в чл. 47, ал. 3 от ППЗОП е въвел изискването то да е поставено в 

запечатан плик. Изискването е въведено за гарантиране на тайната на ценовите 

предложения на участниците до отварянето им в публичното заседание по реда на      

чл. 57 от ППЗОП. Волята на законодателя е да се възпрепятства и най-малката 

възможност за предварително узнаване на съдържанието на цялото или на части от 

ценовото предложение на даден участник, което би могло да повлияе върху 

класирането на участниците.  

След влизане в сила на решението на възложителя за откриване на процедурата, 

документацията, както и заложените в нея изисквания стават задължителни за 

участниците. В указанията за изготвяне на оферта по процедурата ясно е посочено, че 

всеки участник следва да изготви своята оферта на български език и в съответствие с 

изискванията на ЗОП, ППЗОП  и документацията на Възложителя. Съгласно раздел 3 

„Подготовка на офертата“ от документацията за участие, ценовото предложение се 

поставя в отделен запечатан плик, с ненарушена цялост вътре в опаковката и е с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. От описаната по-горе нарушена цялост на плика, а 

именно част от  плика с размери 3 см. на 1 см. от дългата страна на плика е откъсната и 

липсва, се създава предпоставка за запознаването със съдържанието на плика и 

съответно с направеното от участника ценово предложение, което е в нарушение на   

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, поради което и не може да бъде гарантирана тайната на 

ценовите предложения на участниците до отварянето им в публичното заседание по 

реда на чл. 57 от ППЗОП.  

2. „ПЪТСТРОЙ“ ООД 

Правно основание: чл. 107, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 3 от 

ППЗОП и раздел 3 „Подготовка на офертата“ от документацията  

Фактическо основание:  

При подписването на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

„Пътстрой“ ООД в съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, от комисията е констатирано, 

че участникът е представил незапечатан плик, т.е. участникът е приложил отворен плик 

с ценово предложение и позволява да бъде идентифицирано ценовото предложение на 



участника. Това е грубо нарушение на разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗПО, 

съгласно която ценовото предложение на участника се представя в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ Участникът не е изпълнил 

изискването на закона за представяне на запечатан плик с ценово предложение в 

офертата си. 

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се поставя ценовата оферта на 

участника, която се отваря едва след приключване на етапа на проверка на документите 

за подбор и техническо предложение на участниците, за които е установено, че 

отговарят на изискванията на възложителя. Отварят се ценови оферти само на тези 

участници, които са допуснати до този етап. Ценовото предложение съдържащо се в 

плика представлява тайна за членовете на комисията и останалите участници, поради 

което законодателят в чл. 47, ал. 3 от ППЗОП е въвел изискването то да е поставено в 

запечатан плик. Изискването е въведено за гарантиране на тайната на ценовите 

предложения на участниците до отварянето им в публичното заседание по реда на чл. 

57 от ППЗОП. Волята на законодателя е да се възпрепятства и най-малката възможност 

за предварително узнаване на съдържанието на цялото или на части от ценовото 

предложение на даден участник, което би могло да повлияе върху класирането на 

участниците.  

След влизане в сила на решението на възложителя за откриване на процедурата, 

документацията, както и заложените в нея изисквания стават задължителни за 

участниците. В указанията за изготвяне на оферта по процедурата ясно е посочено, че 

всеки участник следва да изготви своята оферта на български език и в съответствие с 

изискванията на ЗОП, ППЗОП  и документацията на Възложителя. Съгласно раздел 3 

„Подготовка на офертата“ от документацията за участие, ценовото предложение се 

поставя в отделен запечатан плик, с ненарушена цялост вътре в опаковката и е с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ 

3. „ЩРАБАГ“ ЕАД  

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с т. 2.4.2., от т. 2.4. 

Изисквания за технически и професионални способности на участниците от 

Документацията за участие в процедурата, „участник, който е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката“. 

Фактическо основание: в техническото предложение на Участника в част 

организация на работата на ключовия екип първо е посочен експерт, който не 

съществува в документацията на Възложителя: Отговорник по качеството. Не са 

представени начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Техническото 

предложение на участника не отговаря на минималните изискванията на Възложителя 

за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката. 

 4. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРОСТРОЙ“ 

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с т. 2.4.2., от т. 2.4. 

Изисквания за технически и професионални способности на участниците от 

Документацията за участие в процедурата, „участник, който е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката“. 

Фактическо основание: в предложението на участника за изпълнение на 

поръчката са констатирани несъответствия относно представения от него срок за 

изпълнение на поръчката и линейния план-график. На стр. 22 е записано, че 

„Строително монтажните работи ще стартират след съставянето и подписването на 

Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия 

и ниво на строежите (обр. 2а) от лицето, упражняващо строителен надзор, технически 

ръководител, Възложителя и служителя по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ на Община Костенец. 



Съгласно приложения Линеен календарен план, срока за изпълнение на предвидените 

строителни дейности е 157 календарни дни. На стр. 47 е записано „Предвиждаме 

изпълнението на СМР да извършим за 157 календарни дни, а всички строителни 

дейности на площадката, вкл. мобилизация и демобилизация – за 147 календарни дни 

от началото на строителството с подписването на протокол обр. 2а по Наредба № 3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството“. В календарния график 

(Приложение №2) подготвителните дейности ще бъдат извършени за 4 календарни дни, 

а дейностите по демобилизация на работната ръка за 7 календарни дни, като в 

последния ден е включено да се Издава и подписва протокол Акт – образец 15, 

съгласно изискванията действащата нормативна уредба. Констатирано е 

несъответствие между предложения декларативно срок, описания в предложението на 

Участника и представения в линейния график. На стр. 59 е записано Отговорник по 

контрола по качеството, а в Документацията за участие - Специалист по контрол върху 

качеството. 

 5. „МБ-КОСТЕНЕЦ“ ДЗЗД 

Правно основание: чл.107, т.2, „а“ от ЗОП, във връзка с т. 2.4.2., от т. 2.4. 

Изисквания за технически и професионални способности на участниците от 

Документацията за участие в процедурата, „участник, който е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката“. 

Фактическо основание: в техническото предложение на Участника в част 

организация на работата на ключовия екип първо са посочени експерти, които не 

съществуват в документацията на Възложителя: заместник ръководител проект, 

мениджър по осигуряване на качеството, инспектори по качеството, инспектори по 

контрол на качеството, проектантски екип и технически ръководители. След това са 

описани единствено отговорностите и пълномощията на ръководител на проекта, 

заместник ръководител проект, мениджър по осигуряване на качеството. Техническото 

предложение на участника не отговаря на минималните изискванията на Възложителя 

за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката. 

 

      ІІІ. Протоколи /Протокол 01 от 27.11.2018 год.; Протокол 02 от 14.12.2018 год.; 

Протокол 03 от 09.01.2019 год./. Решенията в посочените протоколи са взети с 

единодушие от членовете на комисията. 

 

IV. Договорът за възлагане на изпълнението на обществената поръчка да се 

сключи с определения за изпълнител участник при условията на подадената от него 

оферта и при спазване на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и предварително обявените изисквания на 

Възложителя. 

       Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на 

конкуренцията, гр. София 1000, бул. Витоша № 18, телефон: 02/ 935-61-13, електронна 

поща: cpcadmin@cpc.bg в десетдневен срок от получаването му. 

Настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен 

срок от издаването му и в същия ден да се публикува заедно с доклада по чл. 103, ал. 3 

от ЗОП и протоколите от работата на комисията в профила на купувача на адрес: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/node/119. Връзка към електронната преписка за 

процедурата: http://www.kostenetz.com/?q=en/node/1151. 

 

 

………………………………. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН РАДЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
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