
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-340 

гр. Костенец, 25.07.2018 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     

30.05.2018 г., Протокол №2 от 02.07.2018 г., Протокол №3 от 23.07.2018 г. и Доклад с 

изх.№12-30 от 25.07.2018 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-04-237 от     

30.05.2018 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: 

“Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, 

открита с Решение №РД-04-120/04.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, Обявление с 

№840941 за която обществена поръчка е публикувано в Регистъра за обществени поръчки 

по преписка №00484-2018-0005 от 04.04.2018 г., електронна преписка в профила на 

купувача:http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-podobriavane-mat.-baza-Kiril-i-Metodii  

 

I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ 

 

  На първо място – Участник „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД, с Комплексна оценка –   

99,97 точки; 

На второ място – Участник „ИНОС-1“ ЕООД, с Комплексна оценка –            

99,78 точки. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

  На обществена поръчкас предмет: “Подобряване материалната база на 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД 

 

III. НАРЕЖДАМ 

 

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

“Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” 
с „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД, с ЕИК 203636767, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр. София, район Триадица, 

п.к.1404, бул. „България" №111, комплекс „Ембасисуитс", сграда А, ет. 3, офис 7, 

електронна поща: bulkan.proekt@gmail.com, представлявано от Ивайло Иванов Пашов 

– управител. 

 

IV. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

IV.1. Участник „НСК София“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“  от 

ЗОП във връзка с т. 25 от § 2 от ДП на ЗОП, поради несъответствие на техническото 

предложение с предварително обявените условия и техническата спецификация на 

поръчката за минимално съдържание на предложението за изпълнение на 

поръчката. 

 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-podobriavane-mat.-baza-Kiril-i-Metodii
mailto:bulkan.proekt@gmail.com


Мотиви: 

 Видно от програмата за изпълнение на участника  „НСК София“ ЕООД не става 

ясно, че същият е  разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането 

на целите на договора и очакваните от проекта резултати, поради следните факти:  

  Не са обхванати всички дейности, необходими за изпълнение предмета на 

поръчката, като в програмата си изпълнение на поръчката участникът „НСК София“ 

ЕООД не предлага изпълнение на следните задължителни, съгласно техническата 

спецификация и условията на поръчката дейности: изпълнение на ограда, подпорна стена, 

озеленяване, изпълнение на слаботокови инсталации, изграждане на СКО, липсва 

предложена технология за монтаж на котел на Биомаса (дървени пелети и стърготини) с 

мощност 300kW и необходимите за функционирането му допълнителни съоръжения, 

дворно осветление, дворна чешма, изграждане на система за видеонаблюдение и др. 

    Информацията представена в програмата за изпълнение не покрива поставените 

изисквания за минимална информация, която следва да съдържа техническата оферта с 

оглед на което, комисията не може да обективира съответствие на предложението за 

изпълнение на поръчката с изискванията към изпълнението на предмета на поръчката.  От 

описаните от участника видове дейности и технология  на изпълнение може да се извлече, 

частично информация предвид това, че не е обхванал всички дейности предмет на 

изпълнение на поръчката с оглед на което не може да се удостовери съответствие на 

предложението му за изпълнение с техническата спецификация предмет на  поръчката. 

  Представената от участника програма за изпълнение не отговаря на предварително 

обявените изисквания на Възложителя. Съгласно изискванията на Възложителя към 

програмата за изпълнение предложена от участниците тя трябва да съдържа информация 

относно какво  оборудване, материали и технологии планира да приложи участника, за да 

постигне целите на договора. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за 

изпълнение предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, 

както и необходимостта от подготвителни дейности. От предложението трябва да става 

ясно, че участникът е разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с 

постигането на целите на договора и очакваните от проекта резултати. С оглед на това, че 

липсва конкретна информация за конкретната организация, технологии за изпълнение на 

всички дейности предмет на поръчката, както и не е представил информация в 

представената организация относно това каква конкретна организация за изпълнение 

предлага за изпълнение на предмета на конкретната поръчка, т.е. с разписана поетапност, 

последователност, взаимообвързаност, посочени ресурси и времетраене на изпълнение на 

конкретните СМР, не може да се приеме, че е представил изискуемата информация 

относно избран подход на изпълнение с обхват и дейности, технология на изпълнение и 

т.н., предвид това, че не е обхванал и описал всички необходими дейности за изпълнение 

на обекта. От представената информация не може да се извлече информация какво е 

разпределението на посоченият работен ресурс на участника за да се обоснове 

обективност на предложеният срок, дадена е информация общо за наличните работници, 

без да е ясно кой, как и кога изпълнява конкретните работи предмет на изпълнение на 

обекта. Не е представил информация за подхода и организацията на изпълнение с видима 

етапност на изпълнение на конкретните видове работи, предвид това, че етапността 

описана от участника е принципна и относима към всеки строителен обект и предвид 

наличието на две строителни площадки в спецификата на предмета не може да се извлече 

информация относно обективността на предложената организация и относима ли е за 

предложеният срок на изпълнение. От извършеният задълбочен анализ  на програмата на 

„НСК София“ ЕООД от комисията се констатира, че от предложението не става ясно, че 

участникът е разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на 

целите на договора и очакваните от проекта резултати. Предожението на участника не е 

конкретно не предлага изпълнение на СМР с посочени технология, оборудване и 

организация на изпълнение всички СМР на конкретният обект, дадена е общо 

систематична информация относно принципна организация и контрол на изпълнение. 



IV.2. Участник „Интерхолд“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП поради несъответствие на офертата за изпълнение на поръчката с 

предваритено обявените условия и изиксвания на Възложителя за минимално 

съдържание на предложението за изпълнение на поръчката, поради което офертата е 

и неподходяща по смисъла на § 2 от ДП на ЗОП. 

Мотиви: 

 Видно от програмата за изпълнение на участника  „Интерхолд“ ЕООД не става 

ясно, че същият е  разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането 

на целите на договора и очакваните от проекта резултати, поради следните факти:  

Не са обхванати всички дейности, необходими за изпълнение предмета на 

поръчката, като в програмата си изпълнение на поръчката участникът „Интерхолд“ ЕООД 

не предлага изпълнение на следните задължителни, съгласно техническата спецификация 

и условията на поръчката дейности: озеленяване, изпълнение на слаботокови инсталации, 

изграждане на СКО, липсва преложена технология за монтаж на котел на Биомаса 

(дървени пелети и стърготини) с мощност 300kW и необходимите за функционирането му 

допълнителни съоръжения, дворно осветление, дворна чешма, изграждане на система за 

видеонаблюдение и др.  

  Информацията представена в програмата за изпълнение не покрива поставените 

изисквания за минимална информация, която следва да съдържа техническата оферта с 

оглед на което, комисията не може да обективира съответствие на предложението за 

изпълнение на поръчката с изискванията към изпълнението на предмета на поръчката.  От 

описаните от участника видове дейности и технология  на изпълнение може да се извлече, 

частично информация предвид това, че не е обхванал всички дейности предмет на 

изпълнение на поръчката с оглед на което не може да се удостовери съответствие на 

предложението му за изпълнение с техническата спецификация предмет на  поръчката. 

Представената от участника програма за изпълнение не отговаря на предварително 

обявените изиксвания на Възложителя Представената от участника програма за 

изпълнение съдържа информация, която е обща и относима към всеки строителен обект. 

Съгласно изискванията на Възложителя към програмата за изпълнение предложена от 

участниците тя трябва да съдържа информация относно какво  оборудване, материали и 

технологии планира да приложи участника, за да постигне целите на договора.  Следва да 

се обхванат всички дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, 

отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от 

подготвителни дейности. От предложението трябва да става ясно, че участникът е разбрал 

и идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и 

очакваните от проекта резултати. С оглед на това, че липсва конкретна информация за 

конкретната организация, технологии за изпълнение на всички дейности предмет на 

поръчката, не може да се приеме, че  е представил изискуемата информация относно 

избран подход на изпълнение с обхват и дейности, технология на изпълнение и т.н., 

предвид това, че не е обхванал и описал всички необходими дейности за изпълнение на 

обекта.    

От извършеният задълбочен анализ на програмата на „Интерхолд“ ЕООД от 

комисията се констатира, че от предложението не става ясно, че участникът е разбрал и 

идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и 

очакваните от проекта резултати. Предожението на участника не е конкретно не предлага 

изпълнение на СМР с посочени технология, оборудване и организация на изпълнение 

всички СМР на конкретният обект, дадена е общо систематична информация относно 

принципна организация и контрол на изпълнение. 

IV.3. Участник Обединение „Фаст-Ен 2018“, на основание чл. 107, т. 2, буква 

„а“ от ЗОП поради несъответствие на офертата за изпълнение на поръчката с 

предваритено обявените условия и изиксвания на Възложителя за минимално 

съдържание на предложението за изпълнение на поръчката, поради което офертата е 

и неподходяща по смисъла на § 2 от ДП на ЗОП. 



Мотиви: 

 Предложеният от участника гаранционен срок на обекта от 5 години, не 

отговаря на поставените условия в откритата процедура. Съгласно указанията, дадени в 

методиката за оценка: „Гаранционния срок не следва да е по-малък от предвидените в 

Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи 

и да не надвишава два пъти минималните гаранционни срокове, предвидени в 

горепосочената Наредба. 

Забележка: Участник предложил гаранционен срок, под или над определените 

по-горе срокове, се отстранява от участие в процедурата.“ 

В предмета на изпълнение на обществената поръчка е включена част 

Конструктивна, с изпълнение на подпорни стени с барбакани ф 50 мм през 300 см с  

недопускане на натоварване от воден натиск на подпорните стени, изграждане на ограда и 

стлъби между отделните нива. Предвиденото строителство на новото съоръжение е в 

обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 1 от  Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съгласно което минималните гаранционни срокове на 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са за всички 

видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и 

за земната основа под тях е 10 години. В предмета на изпълнение на поръчката е включено 

също изграждане на нова дъждовна канализация и водопровод, която попада в обхвата на 

чл. 20, ал. 4, т. 11, съгласно което минималният гаранционен срок за всички  

хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи е 8 години. 

С оглед на изложеното предложеният от участника гаранционен срок е под 

миналните гаранционни срокове, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, което е основание за оттсраняване, съгласно 

предварително обявените условия на откритата процедура. 

 Видно от програмата за изпълнение на участника  Обединение „Фаст-Ен 2018“ 

не става ясно, че същият е разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с 

постигането на целите на договора и очакваните от проекта резултати, поради следните 

факти:  

 Представената от участника програма за изпълнение не отговаря на предварително 

обявените изисквания на Възложителя. Съгласно изискванията на Възложителя към 

програмата за изпълнение предложена от участниците тя трябва да съдържа информация 

относно какво  оборудване, материали и технологии планира да приложи участника, за да 

постигне целите на договора. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за 

изпълнение предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, 

както и необходимостта от подготвителни дейности. От предложението трябва да става 

ясно, че участникът е разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с 

постигането на целите на договора и очакваните от проекта резултати. С оглед на това, че 

липсва конкретна информация за конкретната организация, технологии за изпълнение на 

всички дейности предмет на поръчката, както и необходимо оборудване не може да се 

приеме, че  е представил изискуемата информация относно избран подход на изпълнение 

с обхват и дейности, технология на изпълнение и т.н., предвид това, че не е обхванал и 

описал всички необходими дейности за изпълнение на обекта. Предвид липсата на 

предложена технология на изпълнение за всички дейности – видове СМР не може да се 

удостовери дали изпълнението ще е в изискуемото качество, липсва информация за 

предложеният начин на изпълнение на части от заложените дейности по проекта - част 

Конструктивна, изпълнение на слаботокови инсталации, изграждане на СКО дворна 

чешма, изграждане на система за видеонаблюдение, заземителна инталация и др.  

От описаните от участника видове дейности и технология на изпълнение може да 

се извлече, частично информация предвид това, че не е обхванал всички дейности предмет 



на изпълнение на поръчката с оглед на което не може да се удостовери съответствие на 

предложението му за изпълнение с техническата спецификация предмет на  поръчката. 

  От извършеният задълбочен анализ  на програмата на Обединение „Фаст-Ен 2018“ 

от комисията се констатира, че от предложението не става ясно, че участникът е разбрал и 

идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и 

очакваните от проекта резултати. Предожението на участника не е конкретно не предлага 

изпълнение на СМР с посочени технология, оборудване и организация на изпълнение на 

конкретният обект за всички предвидени за изпълнение дейности. 

 

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-podobriavane-mat.-baza-Kiril-i-Metodii  

 

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 
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