
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-456 

гр. Костенец, 16.10.2018 г. 

 

 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка.  

  

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени 

резултати с мотиви подробно изложени в Протокол от 28.09.2018 г. и Доклад с 

входящ №12-35 от 15.10.2018 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-04-434 от 

25.09.2018 г. на Кмета на Община Костенец за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите офертите на участниците за участие в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка, открита на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18,           

ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Реконструкция и подмяна на главен довеждащ 

водопровод от водохващане “Чавча“ и “Крайна“ до напорни резервоари 

висока и ниска зони на гр. Костенец”, открита с Решение №РД-04-121 от 

04.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, във връзка с Решение 

№1023/13.09.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията, за връщане 

преписката на Възложителя за продължаване на процедурата от последното 

законосъобразно действие, Обявление с №840954 за която обществена поръчка е 

публикувано в Регистъра за обществени поръчки по преписка №00484-2018-0006 

на 04.04.2018 г., електронна преписка в профила на купувача: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-rekonstrukcia-i-podmiana-glaven-

vodoprovod-niska-visoka-zona-04042018  
  

О Б Я В Я В А М 
 

 І. Утвърждавам Доклад с вх.№12-35 от 15.10.2018 г. на Община Костенец 

от работата на комисия по провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане 

“Чавча“ и “Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на                             

гр. Костенец”, открита с Решение №РД-04-121 от 04.04.2018 г. на Кмета на 

Община Костенец. 

  

 ІІ. Класирам участник в обществена поръчка с предмет: 

„Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане 

“Чавча“ и “Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на                             

гр. Костенец”, открита с Решение №РД-04-121 от 04.04.2018 г. на Кмета на 

Община Костенец, според „оптимално съотношение качество/цена“ по 

одобрените и обявени показатели, на база комплексна оценка и в най-пълно 

съответствие с предварително обявените условия на процедурата, както следва: 

1 място – със 100 точки ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС – МИКО-Д” 

ДЗЗД  

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-rekonstrukcia-i-podmiana-glaven-vodoprovod-niska-visoka-zona-04042018
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-rekonstrukcia-i-podmiana-glaven-vodoprovod-niska-visoka-zona-04042018


- предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 1 991 287,78 лв. 

(един милион деветстотин деветдесет и една хиляди двеста осемдесет и седем 

лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС. 

 

ІІІ. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане 

“Чавча“ и “Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на                             

гр. Костенец”, открита с Решение №РД-04-121 от 04.04.2018 г. на Кмета на 

Община Костенец: 

ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС – МИКО-Д” ДЗЗД, с адрес за 

кореспонденция: гр. София, ж.к. „Яворов“, бл. 6, вх. В, ет. 2, ап. 4, тел.: 02/8465949, 

0887/546484, електронна поща: karimpeks1@gmail.com, представлявано от Здравко 

Борисов Караиванов. 

 

ІV. Отстранени участници: 

1. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД  

Основание за отстраняване: 
На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки във 

връзка с правилата на раздел V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА на Документацията за 

обществената поръчка: „Техническо предложение, което не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, се отстранява от участие в 

процедурата“, поради това, че участника е представил оферта с Техническо 

предложение което не отговаря на изискванията на одобрената и влязла в сила 

Методика за комплексна оценка от Документацията, с оглед констатираните 

несъответствия и пропуски в техническото му предложение, като конкретно:  

1.1. Не е представен подробен план за изпълнение на отделните подучастъци, 

като всичко е описано в обща част без никаква конкретика, а именно: 

- Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба от речно водохващане “Чавча“ до шахта хлориране. 

- Реконструкция външен водопровод от речно водохващане “Крайна“ до 

шахта хлориране. 

- Реконструкция участък от външен водопровод от шахта хлориране до 

връзка със съществуваща подменена тръба (при паркинга на вили Костенец). 

- Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба (края на регулацията на вили Костенец) до връзка със 

съществуваща подменена тръба в края на регулацията на с. Костенец. 

- Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба (при асфалтов общински път) до връзка със съществуващ 

хранителен водопровод при суха камера на водоем ниска зона на  гр. Костенец. 

- Допълнителни водопроводни връзки, които се предвиждат за изграждане 

по ТП, към съществуващ водопровод за гр. Момин проход и към НР „Висока зона“ 

на  гр. Костенец. 

- По трасето на реконструираните участъци се предвиждат за изграждане 

облекчителни шахти, изпускателни шахти, шахта спирателен кран, шахта 

въздушници и разходомерни шахти.  

1.2. При подготовка на строителството в обща част е упоменато, че ще бъде 

изградено временно строително селище, предвидена е и ограда с височина        2,00 
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метра, портал и охрана. Не е посочено от къде селището ще бъде осигурено с вода 

и електрически ток. Не са посочени места за домуване на строителната техника, а 

така също и местата за складирането на тръби, фитинги и други строителни 

материали. 

1.3. Най общо е посочено изпълнението на СМР за реконструкцията на 

водопроводите, извършването на подготвителни работи, изкопните работи, нищо 

не се споменава за отводняване на строителните изкопи, подробности за монтаж на 

тръби и арматури, изграждане на опорни блокове, изграждане на шахти с различно 

предназначение по водопроводната мрежа. Не е посочено от къде ще се извършва 

доставката на бетон. Изпитанията и дезинфекцията на водопроводите са посочени 

принципно.  

1.4. Не е направено е описание на организацията на строителните площадки, 

охраната, мерките за безопасност,  

1.5. Не дадено подробно описание на графика за изпълнение на 

строителството, няма текст към линейния график, не е посочен е броя на 

необходимите работници за отделните строителни работи, не е дадена и 

необходимата механизация. 

1.6. Много подробно са описани строителните работи по асфалтирането на 

обектите, а не е обърнато сериозно внимание на роботите свързани с 

водоснабдяването. 

1.7. Не са посочени наличните машини и съоръжения необходими за 

изпълнение на обекта. Няма списък на наличната механизация. 

1.8. Към линейния график няма разпределение на работната ръка. 

 

2. „ПСТ Груп”  ЕАД 

Основание за отстраняване: 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки във 

връзка с правилата на раздел V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА на Документацията за 

обществената поръчка: „Техническо предложение, което не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, се отстранява от участие в 

процедурата“, поради това, че участника е представил оферта с Техническо 

предложение което не отговаря на Минималните изискванията към съдържанието 

на предложението, съгласно одобрената и влязла в сила Методика за комплексна 

оценка от Документацията, с оглед нарушеното изискване на възложителя 

фасонните части за челно заваряване да отговарят на БДС EN 12201-

3:2011+А1:2013 или еквивалентен и да бъдат инжекционно лети - не се допуска 

използването на сегментно заварени фасонни части (изработени от сегменти 

тръби), като тези несъответствия са констатирани в техническото му предложение, 

а именно:  

2.1. В техническото предложение са представени каталожни данни за HDPE 

Дъга 11°, 22°, 30° - сегментна, SDR 11; 

2.2. В техническото предложение са представени каталожни данни за HDPE 

Дъга 11°, 22°, 30° - сегментна, SDR 17; 

2.3. В техническото предложение са представени каталожни данни за HDPE 

Дъга 45° - сегментна, SDR 17; 

2.4. В техническото предложение са представени каталожни данни за HDPE 

Дъга 60° - сегментна, SDR 11; 



2.5. В техническото предложение са представени каталожни данни за HDPE 

Дъга 60° - сегментна, SDR 17; 

2.6. В техническото предложение са представени каталожни данни за HDPE 

Дъга 90° - сегментна, SDR 11; 

2.7. В техническото предложение са представени каталожни данни за HDPE 

Дъга 90° - сегментна, SDR 17;  

2.8. В техническото предложение са представени каталожни данни за HDPE 

Тройник - сегментен, с диаметри от ø 90 до ø 630 мм, SDR 11 – за работно налягане 

PN 10, Изпълнение: за челно заваряване, не усилен, коефициент за намаляване на 

налягането 0,65 при SF = 1,25; 

2.9. В техническото предложение са представени каталожни данни за HDPE 

Тройник - сегментен, с диаметри от ø 90 до ø 630 мм, SDR 17 – за работно налягане 

PN 6, Изпълнение: за челно заваряване, не усилен, коефициент за намаляване на 

налягането 0,65 при SF = 1,25; 

2.10. В от техническото предложение са представени каталожни данни за 

HDPE Тройник-редуктивен - сегментен, Изпълнение: за челно заваряване, с 

усилване, за пълно експлоатационно налягане; 

2.11. В техническото предложение са представени каталожни данни за HDPE 

Тройник - сегментен, усилен; 

2.12. В техническото предложение „ПСТ Груп“ ЕАД посочва, че „За 

осигуряване на качеството на крайния продукт се гарантира влагането на 

материали, придружени със сертификати за качество и произход и отговарят на 

изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието 

на строителни продукти.“ Цитираната наредба е отменена през 2006 г., и с ПМС № 

325 от 06.12.2006 г. Наредба за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти, влиза в сила от 01.01.2007 г. 

Тази наредба също е отменена с влизането в сила на действащата Наредба     №РД-

02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти 

в строежите на Република България.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 

конкуренцията – гр. София, бул. „Витоша” №18, в 10-дневен срок от получаване на 

настоящото решение. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................/П/............................ 

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

РАДОСТИН ЛЮБЕНОВ РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец 
 

 

 

 


