
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-383 

гр. Костенец, 24.08.2018 г. 

 

 За класиране на участник и определяне на изпълнител на обществена поръчка.  

 

На основание чл. 106, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.  6 от Закона за обществените 

поръчки и отразени резултати с мотиви подробно изложени в Протокол №1 от     

29.05.2018 г., Протокол №2 от 01.08.2018 г., Протокол №3 от 22.08.2018 г. и Доклад с 

изх.№12-33 от 22.08.2018 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-05-234/29.05.2018 г. 

на Кмета на Община Костенец за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на 

Изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. 

Костенец – участък от км. 0+000 до км. 9+000“, открита с Решение 

№РД-04-147/17.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, Обявление с №842680 за която 

обществена поръчка е публикувано в Регистъра за обществени поръчки по преписка 

№00484-2018-0010 от 17.04.2018 г., електронна преписка в профила на купувача: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-izpalnenie-na-SMR-pat-kostenetz-vili-kostenetz  

 

І. УТВЪРЖДАВАМ 

 

Доклад с вх.№12-33 от 22.08.2018 г. на Община Костенец от работата на 

комисия по провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител на 

строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от 

км. 0+000 до км. 9+000“, открита с Решение №РД-04-147/17.04.2018 г. на Кмета на 

Община Костенец. 

 

II. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ 

 

 На първо място - Участник „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД с Комплексна оценка –          

97,52 точки 

- обща цена в размер на 5 672 029,54 лв. (пет милиона шестстотин седемдесет и 

два хиляди двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС. 

 На второ място - Участник „ПЪТСТРОЙ - 92” АД с Комплексна оценка –            

90,14 точки 

- обща цена в размер на 5 577 597,51 лв. (пет милиона петстотин седемдесет и 

седем хиляди петстотин деветдесет и седем лева и петдесет и една стотинки) без ДДС 

На трето място - Участник „ПЪТСТРОЙ” ООД с Комплексна оценка –                 

89,13 точки 

- обща цена в размер на 5 679 031,91 лв. (пет милиона шестстотин седемдесет и 

девет хиляди тридесет и един лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС 

 На четвърто място - Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с Комплексна оценка 

– 83,34 точки 

- обща цена в размер на 5 390 372,33 лв. (пет милиона триста и деветдесет хиляди 

триста седемдесет и два лева и тридесет и три стотинки) без ДДС. 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-izpalnenie-na-SMR-pat-kostenetz-vili-kostenetz


III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

  На обществена поръчкас предмет: „Избор на Изпълнител на 

строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък 

от км. 0+000 до км. 9+000“ – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД  

 

III. НАРЕЖДАМ 

 

Да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 

Изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. 

Костенец – участък от км. 0+000 до км. 9+000“ с „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, с   

ЕИК 113580690, със седалище и адрес на управление: Област Перник, община 

Брезник, гр. Брезник, п.к.2360, ул. „Георги Стефанов“ №6, адрес за кореспонденция: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, п.к.1407, ж.к. „Хладилника“,                        

ул. „Сребърна“ №22, тел.: 0886 010605, електронна поща: nivel_stroi@abv.bg, 

представлявано от Велко Венциславов Руйков – управител. 

 

IV. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

IV.1. Участник ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от 

ЗОП, във връзка с т. 2.3, раздел IV. изисквания към съдържанието и обхвата на 

офертите и необходимите документи. Указания за подготовка на офертите от 

Указанията за участие на офертата, Методиката за определяне комплексната 

оценка на офертите и Техническата спецификация, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

Мотиви: 

Допуснати съществени пропуски в елементи от строителната програма на 

Техническото предложение, както следва: 

1. В Организационно-техническа част. 

 - Няма посочени всички основни дейности като вид СМР съгласно КС и 

техническа спецификация. 

- Предложените етапи са с неясен обхват, времева продължителност и съдържание 

на дейностите. Няма описание на технологична последователност. Предложените 

технологии за изпълнение на отделните видове СМР са противоречиви и няма такива за 

основни дейности, констатирани по горе. 

- Няма предложение относно какви мерки ще се създадат за работа при 

неблагоприятни условия с цел непрекъсване на строителните работи. 

- Няма описание на работите, които ще се изпълняват паралелно с цел да се 

оптимизират процесите и ресурсите. 

Във връзка с констатираните нередности и несъответствия този елемент от 

строителната програма не може да бъде приет за изпълнен. 

2. В Методология на работа. 

- Липсват мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на 

дейностите, както за проследяване и отчитане на резултатите. 

- Предложението за разпределение на отговорностите и функциите на експертите 

не съответства на йерархичната структура. 

Във връзка с констатираните нередности и несъответствия този елемент от 

строителната програма не може да бъде приет за изпълнен. 

3. В Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. 

Няма ясно разграничение на дейности по отношение на вътрешен и входящ 

контрол, но съдържанието на изложението покрива изцяло изискванията. 



Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма не може 

да бъде приет за изпълнен. 

4. В Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. 

За мерки за недопускане на неудобства свързани с преминаване на автомобили със 

специален режим на движение както и хора е записан участник нямащ отношение към 

конкретната поръчка – ГБС Инфраструктурно строителство. Неточност има и при 

описание на мярката. Записано е, че ВОБД се съгласува с Областно пътно управление.  

Във връзка с констатираните нередности и несъответствия този елемент от 

строителната програма и изискването на Образец 2 за наличие на текстове показващи 

непредназначеност към предмета на настоящата поръчка „паразитни текстове“ 

отнасящи се до други изпълнители или обекти не се приема за изпълнен. 

5. В Предложение за опазване на околната среда. 

Във връзка с изпълнение на описание на минималните мерки разчетени от 

възложителя в т. 1.4 на Образец 2 се вижда, че участника не е разгледал изискуемите – 

Превантивни мерки; Инструктажи; Използване на покрития за защита от замърсяване и 

шумоизолация, Работа с изправни ДВГ и др. 

Във връзка с констатираните нередности и несъответствия този елемент от 

строителната програма и изискването на Образец 2 за наличие на минимално изискуеми 

мерки този елемент не може да бъде приет за наличен. 

 

IV.2. Участник ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 2.3, раздел IV. изисквания към съдържанието и 

обхвата на офертите и необходимите документи. Указания за подготовка на 

офертите от Указанията за участие на офертата, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви: 

1. В предложението за изпълнение на поръчката няма записани никакви 

гаранционни срокове за видовете СМР и съоръженията. 

2. Предложението на участника за изпълнение на поръчката не е подписано от 

представляващият обединението, както и не е подписано от представителите на членовете 

на обединението – липсва какъвто и да е подпис или печат. С липсата на подпис върху 

техническото предложение на практика участника не се обвързва с изпълнението на 

поръчката. 

 

Настоящото решение: 

1. в 3-дневен срок от издаването му да се изпрати на участниците; 

2. да се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му на 

участниците; 

3. връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са 

публикувани протоколите на комисията: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-izpalnenie-na-SMR-pat-kostenetz-vili-kostenetz 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок, съгласно чл. 197,   

ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.................../П/......................... 
                   заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

РАДОСТИН ЛЮБЕНОВ РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец 
 

 

 


