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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

УТВЪРДИЛ:  

ЗАМ. КМЕТ:     /П/* 

/Борис Борисов, 

съгл. заповед №ОА-2/02.01.2019г./ 

 

дата: 19. 09. 2019 г. 
 

Д О К Л А Д 
 

 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение 

на Заповед № ОА-474/13.06.2019г. на Зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание 

чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение № ОП-3/02.05.2019 г. за 

откриване  на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, 

строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в три сгради по проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни 

жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1“, комисия в състав:  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    

1. Николай Николов – Началник отдел „Правно-нормативно 

обслужване“;  

2. Таня Накова – Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“;  

3. инж. Ирена Иванова – Гл. експерт НС и ТИ; 

4. Мариета Димитрова – Гл. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“; 

5. Гергана Николова – Гл. експерт „Управление на проекти“; 

6. Анелия Миладинова – Ст. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“, 

 

Резервни членове:  

1. Стоил Атанасов – Началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“; 

2. Стефани Кръстева - Мл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

  

изготви настоящият доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В Деловодството на Община Ботевград са постъпили двадесет и две оферти, две от 

които са заведени в регистъра след изтичане на законоустановения срок, за което има 

подписан Протокол по чл.48, ал.4 от ППЗОП между представител на Възложителя и 

присъстващите лица пред мястото определено за тяхното получаване. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

 1. ДЗЗД „Сердика“ с участници Реминг Консулт“ АД, „Стини“ ООД и „Ди Ем Си 

Билд“ ЕООД, с адрес: гр. София-1505, ул. „Алеко Константинов“ №44, ет.5, ап.13 - с вх. 

№ОП-3-1-5/12.06.2019г. 10:36 ч. – участва за обособена позиция №5; 

 2. „ЕКО – СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.24, вх. Д, 

ет.3, ап.81 - с вх. №ОП-3-2-4/12.06.2019г. 11:40 ч. – участва за обособена позиция №4; 
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 3. „БЕСТ – 2“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Лайош Кошут“ №7, ет.1, ап.1 - с вх. 

№ОП-3-3-1/12.06.2019г. 11:45ч. - участва за обособена позиция №1; 

 4. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с адрес: гр. София, Бул. „България“ №73, вх. Б, ет.2, ап.Б6 

- с вх. №ОП-3-4-2/12.06.2019г. 13:09ч. - участва за обособена позиция №2; 

 5. „ВИЙОМ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „387“ №4 - с вх. №ОП-3-5-

2/12.06.2019г. 13:33ч. - участва за обособена позиция №2; 

 6. „Българска Строително – Инвестиционна Компания“ ЕООД, с адрес: гр. София, 

ул. „Спас Соколов“ №3 - с вх. №ОП-3-6-2/12.06.2019г. 14:18ч. - участва за обособена 

позиция №2; 

 7. „КА ВА СТРОЙ” ЕООД, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Мадара“ №13 – с вх.№ОП-3-7-

5/12.06.2019г. 14:47ч. - участва за обособена позиция №5; 

 8. „ДАВИД 2015“ ЕООД, с адрес гр. Ботевград, ул. „Велчо Шунтов“ №9 - с вх. №ОП-

3-8-4/12.06.2019г. 14:58ч. - участва за обособена позиция №4 

 9. „НЕО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. Люлин 1324, ул. „Добри 

Немиров“, бл. 774, вх.1, ет.3, ап.12 – с вх. №ОП-3-9-3/12.06.2019г. 15:06ч. - участва за 

обособена позиция №3; 

    10. „МАРБЪЛ СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1510, р-н Подуяне, ж.к. „Хаджи 

Димитър“, бл. 100, вх. В, ет. 7, ап. 73 – с вх. №ОП-3-10-5/12.06.2019г. 15:13ч. - участва за 

обособена позиция №5; 

    11. „ИНТЕР СТРОЙ ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. Мездра, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 96, ап. 5 – с вх. №ОП-3-11-4/12.06.2019г. 15:19ч. - участва за обособена 

позиция №4; 

12. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. Сапарева баня, ул. 

„Незабравка“ №6 – с вх. №ОП-3-12-4/12.06.2019г. 15:28ч.- участва за обособена позиция 

№4 

13. „СИТИСТРОЙ-2000“ ООД, с адрес: гр. Враца 3000, източна промишлена зона – с 

вх. №ОП-3-13-1/12.06.2019г. 15:30ч. - участва за обособена позиция №1; 

14. „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Малинова Долина“, бл. 

23, вх. 8 – партер – с вх. №ОП-3-14-2/12.06.2019г. 15:56ч. - участва за обособена позиция 

№2; 

15. ДЗЗД „Ахинора Билд“ с участници „ГЕОКОМ-2000“ ООД и „ТЕС 

КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „21-ви век“ №30, офис 1.8 – с 

вх. №ОП-3-15-2/12.06.2019г. 17:06ч. - участва за обособена позиция №2; 

16. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Подофицер Георги Котов“ №18, 

ет.1 – с вх. №ОП-3-16-1/12.06.2019г. 17:10ч. - участва за обособена позиция №1; 

17. „ПИРС – Д“ ООД, с адрес: гр. Пловдив 4003, р-н Северен, ул. „Подофицер Котов“ 

№21 – с вх. №ОП-3-17-5/12.06.2019г. 17:18ч. - участва за обособена позиция №5; 

18. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД, с адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Тодор 

Александров“ №37 – с вх. №ОП-3-18-3/12.06.2019г. 17:21ч.- участва за обособена позиция 

№3; 

19. „РАСТЕР-ЮГ“ ООД, с адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Трайчо Китанчев“ №1 – с 

вх. №ОП-3-19-4/12.06.2019г. 17:26ч. - участва за обособена позиция №4; 

20. „ВЕЛЦ“ ЕООД, с адрес: с. Трудовец, ул. „Тутракан“ № 5 – с вх. №ОП-3-20-

1/12.06.2019г. 17:30ч. - участва за обособена позиция №1; 

21. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД, с адрес: гр. София 1836, р-н Подуяне, ул. 

„Владимир Вазов“ № 90, вх. А, ет. 2, ап. 4 – с вх. №ОП-3-21-4/12.06.2019г. 17:37ч. - участва 

за обособена позиция №4; 

22. „TEA-СТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. „Чехов“, бл. 65, вх. А, ет. 

14, ап. 42 – с вх. №ОП-3-22-3/12.06.2019г. 17:42ч. - участва за обособена позиция №3 

 

 

Комисията е заседавала в периода от 13.06.2019 г. до 09.09.2019г. и е изготвила следните 

протоколи: 

1. Протокол №1 от 13.06.2019 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 
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оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. Резултатите от работата на комисията са 

отразени в същия Протокол. 

 

2. Протокол №2 от 08.07.2019г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол. 

 

3. Протокол №3 от 12.08.2019г. от закрито заседание на комисията, която отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с 

Протокол №2 от 08.07.2019г. относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

Също така комисията разгледа техническото предложение на допуснатите участници в 

обществената поръчка по реда на постъпване на офертите и определи оценката по показатели 

П1 „Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския 

надзор, и неговата организация”, П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, 

естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички 

потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ и П3 „Предложен срок за 

изпълнение на предмета на поръчката“, съгласно Методиката за определяне на комплексна 

оценка, приложена в документацията за участие. 

 

3.1. След извършените действия относно разглеждане на допълнително представените 

документи от участниците, изискани с Протокол №2 от 08.07.2019г., относно съответствието 

им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

Комисията предлага на Възложителя: 

- на осн. чл.107, т.1 от ЗОП да отстрани участник „Велц” ЕООД по обособена 

позиция №1, поради следните мотиви: 

 В представения от “Велц” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, че: 

 - в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно 

използването на капацитета на други субекти на поставения въпрос „… ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“, участникът е посочил 

отговор „да“, като в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални 

способности, т. 10) на ЕЕДОП е пояснил, че ще възложи изпълнението на проектиране и 

авторски надзор на „Невър Архитектс“ ЕООД, но не е посочил каква част (процентно 

изражение) от изпълнение на поръчката, възнамерява да възложи на подизпълнителя.  

Видно от представения ЕЕДОП от „Невър Архитектс” ЕООД – дружеството ще бъде 

подизпълнител на участника „Велц” ЕООД в частта изготвяне на работен проект и 

упражняване на авторски надзор. 

 В представения от “Невър Архитектс” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, че: 

 - в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

в т. 1б)  участникът е декларирал изпълнени дейности, сходни с предмета на поръчката 

(проектиране и/или авторски надзор), но е посочена една дата и за комисията не става ясно 

дали е на започване или на завършване. Също така липсва информация за суми и получатели.  

Дружеството не е спазило изцяло изискванията относно изискуемата информация, която 

следва да се посочи по отношение на изпълнените услуги, каквото е изискването на 

възложителя по т.65.3.1 от документацията за участие, във връзка с чл.63, ал.1, т.1, б. б) от 

ЗОП.  

С оглед на констатираното и от допълнително представените ЕЕДОП-и, комисията не 

може да направи извода, че участникът отговаря на минималните изисквания за технически и 

професионални способности, заложени в документацията за участие. 

  Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

поставените  критериите за подбор,  по смисъла на чл. 107, т. 1 от ЗОП, съответно на 

предварително обявените условия на възложителя. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП 

комисията не е разгледала техническото предложение на участника и на осн.чл.57, ал.1 от 
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ППЗОП комисията не е отварила ценовото предложение на същия.  

 

3.2. След извършените действия относно разглеждане на  техническото предложение 

на допуснатите участници в обществената поръчка по реда на постъпване на офертите и 

определяне на оценката по показатели П1 „Професионална компетентност на персонала, 

отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация”, П2 „Измерител на 

качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, 

достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с 

изпълнението на СМР“ и П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“, 

съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, приложена в документацията за 

участие, Комисията: 

 

I. Предлага на Възложителя: 

1.1. На осн. чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участник ДЗЗД „Сердика“ по 

обособена позиция №5, поради следните мотиви: 

В техническото си предложение участникът на стр. 3 и стр. 20 и в останалите му части 

е описал, че ще представи на възложителя инвестиционен проект във фаза „технически 

проект“. В техническите спецификации възложителят недвусмислено е описал, че изисква 

представяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“.  

Съгласно изискванията, описани в РАЗДЕЛ ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, МЕТОДИКА ЗА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ВСЕКИ 

ПОКАЗАТЕЛ, неразделна част от одобрената документация по обществената поръчка, е 

предвидено следното: „Преди да се пристъпи към оценяване на офертите, се извършва 

проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнението на проектирането 

и авторския надзор“, което следва да разглежда образованието, проектантската 

правоспособност и специфичния професионален опит на предложените експерти, както и 

последователността и начина на изготвянето на инвестиционен проект и упражняването 

на авторския надзор, произтичащи пряко от разпоредбите на действащото 

законодателство в областта (на проектирането и авторския надзор), както и от 

техническите спецификации, вкл. приложенията към тях. Предложението е необходимо 

да бъде съобразено с конкретните специфики на предмета на поръчката.“. Възложителят е 

посочил и какви са изискванията му към  минималното съдържание „Предложение за 

изпълнението на проектирането и авторския надзор“ и “Предложение за изпълнение на 

строителството”.  

Отново в Раздел ІІІ, Възложителят е описал, че „Няма да бъдат оценявани предложения и 

следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от 

следните условия:………Тази част не отговаря на предварително обявените условия 

(изискванията) за изпълнение на поръчката“.  

Решението за откриване на обществената поръчка е влязло в законна сила, поради тази 

причина документацията за участие, изискванията по техническите спецификации и 

методиката за оценка се считат за предварително обявените условия (изискванията) за 

изпълнение на поръчката, задължителни за участниците и неспазването им води до 

отстраняване на участника от процедурата. 

Видно от техническото предложение на участника, е, че не са спазени техническите 

спецификации на Възложителя и по-конкретно вместо инвестиционен проект във фаза 

„работен“, участникът предлага да предостави такъв във фаза „технически“. Съгласно 

предвижданията на НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, глава шеста регламентира обхвата и съдържанието на 

технически проект, а глава седма – на работен проект. В чл. 24 от същата наредба е 

регламентиран и обхвата и съдържанието на работния проект и именно оттам се вижда, че 

обхватът на работния проект е по-широк от този на техническия проект.  

В този смисъл участникът ДЗЗД „Сердика“ е представил техническо предложение в частта му 

„Предложение за изпълнението на проектирането и авторския надзор“, което не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, посочени в техническите 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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спецификации.  

Когато предложението на участника не отговаря на техническите спецификации, каквото е 

конкретното предложение същото следва да бъде предложено за отстраняване. При 

констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия 

и изисквания на възложителя от техническите спецификации, според разпоредбата на чл. 107, 

т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от 

процедурата.  

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването 

на документацията за участие – методиката за оценка на офертите, техническите 

спецификации, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията 

и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо 

на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно 

да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 

881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на  

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, формирано по начин, който се разминава и несъответства на изискванията на 

възложителя, категорично записани в методиката за оценка и техническите спецификации, то 

участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 

27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, тъй като от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят 

да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 

г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с технически спецификации и методика за оценка като същите са 

станали задължителни, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За 

последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в 

съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не съществува 

свободата произволно да изменят предварително одобрените изисквания, независимо от 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837200
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837201
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https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682170
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682171
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естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, 

б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че 

възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено 

разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е 

определено, че всяко несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,  по смисъла на чл. 107, 

т. 2,  б. "а" от ЗОП. На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отварила ценовите 

предложения на същия. 

 

 1.2. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участник „ЕКО – СТРОЙ 

ПРОЕКТ“ ЕООД по Обособена позиция №4, поради следните мотиви: 

 В предложението си участникът не е предложил мерки за подобряване на естетическите 

характеристики на сградата.  

В РАЗДЕЛ ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И 

НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ Възложителят е записал 

изрично какви са неговите минимални изисквания към съдържанието на частта „Предложение 

за изпълнение на строителството“: "Минимални изисквания към съдържанието на 

предложението за изпълнение на строителството:... - Предложение относно запазване 

и/или подобряване на естетическите характеристики на сградата (посоченото е 

примерно и е изложено за яснота, всеки участник е свободен чрез своето предложение, да 

предвиди мерки, свързани с този тип характеристики на обекта). Например: специфични 

естетически решения за фасадата на сградата и други характеристики, касаещи 

естетическите показатели на строежа.".  

Отново в Раздел III, Възложителят е описал, че: „Няма да бъдат оценявани предложения и 

следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от 

следните условия: …“Тази част от предложението не отговаря на указанията за 

разработване, посочени по-горе“ ….“Тази част не отговаря на обявените условия 

(изискванията) на Възложителя“. 

Решението за откриване на обществената поръчка е влязло в законна сила, поради тази 

причина документацията за участие, изискванията по техническите спецификации (раздел II) 

и критерии за възлагане (раздел III) се считат за предварително обявените условия 

(изискванията) за изпълнение на поръчката, задължителни за участниците и неспазването им 

води до отстраняване на участника от процедурата. 

Видно от записа по-горе, е, че участникът не е предложил задължително изискуемите по 

критерии за възлагане (раздел III от документацията) мерки за запазване и/или подобряване на 

естетическите характеристики на сградата. Посочените мерки са задължителни за офериране 

в техническото предложение на всеки един участник. 

Не посочването на мерки относно запазване и/или подобряване на естетическите 

характеристики на сградата представлява несъответствие на техническото предложение, в 

частта му „Предложение за изпълнение на строителството“, с изискванията към минимално 

съдържание на техническото предложение, описано в методиката за оценка, когато 

техническото предложени на участника не отговаря на изискванията за минимално 

съдържание, посочени в критерии за възлагане (раздел III от документацията), конкретното 

предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно документацията за 

участие, изискванията по раздел III се считат за задължителни минимални изисквания към 

офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При 

констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия 

и изисквания на възложителя, както и несъобразяване на техническото предложение със 

задължителното минимално съдържание от раздел III, което в случая е предварително обявено 

условие за допустимост и оценка на техническото предложение, според разпоредбата на чл. 

107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от 

процедурата.  

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321


7 

 

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването 

на документацията за участие, конкретно раздел III, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на 

Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо 

на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно 

да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 

881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на  

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, формирано по начин, който се разминава и не съответства на изискванията на 

възложителя, категорично записани в раздел III от документацията, то участникът следва да 

бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, тъй като от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят 

да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 

г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с раздел III - Критерии за възлагане е станала задължителна, както за 

възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение 

стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на 

възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят 

предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. 

Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към 

настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от 

това, на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко 

несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,  по смисъла на чл. 107, 

т. 2,  б. "а" от ЗОП. На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отварила ценовите 
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предложения на същия. 

 

 1.3. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участник „БЕСТ – 2“ 

ЕООД по обособена позиция №1, поради следните мотиви: 

На първо място, в техническото си предложение (в частта му „Предложение за 

изпълнение на проектирането и авторския надзор“ и в останалите части на предложението си) 

участникът  не е описал разпределение на задачите и отговорностите на експертите при 

подготовката на проектирането. В РАЗДЕЛ ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, МЕТОДИКА ЗА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ВСЕКИ 

ПОКАЗАТЕЛ, неразделна част от одобрената документация по обществената поръчка, е 

записано следното: „Минимални изисквания към съдържанието на предложението за 

изпълнение на проектирането и авторския надзор: ……"Участниците трябва да 

представят разпределението на задачи и отговорностите на всички предложени експерти, 

свързани с покриването на техническите спецификации на Възложителя за съответната 

обособена позиция, съгласно изискванията на техническите спецификации и действащото 

законодателство в областта на проектирането и авторския надзор;". Видно от 

констатациите на комисията по-горе и от съдържанието на техническото предложение на 

участника е, че това задължително минимално изискване от раздел III – Критерии за 

възлагане, в частта му „Предложение за изпълнение на проектирането и авторския надзор“ не 

е спазено. 

 На второ място, видно от предложението му участникът и констатациите на комисията 

по-горе, участникът не е представил нито едно доказателство за специфичен професионален 

опит в изготвянето на поне един инвестиционен проект и/или изпълнението на поне един 

авторски надзор за сграда за предложеният от него експерт по част „Енергийна ефективност“ 

инж. К. Авакумов. Отново в РАЗДЕЛ ІІІ е записано следното: "За всеки от предложените 

експерти, трябва да се представи поне едно доказателство за специфичен професионален 

опит в изготвянето на поне един инвестиционен проект и/или изпълнението на поне един 

авторски надзор за сграда (под сграда се разбира жилищни или смесени или производствени 

сгради или жилище или социално жилище по смисъл на § 5 от Допълнителни разпоредби на 

ЗУТ), по съответната част от техническите спецификации, за които експертът е 

предложен за проектант и изпълнител на авторски надзор.". С непредставянето на поне едно 

доказателство, участникът е нарушил цитираното изискване за минимално съдържание на 

техническото предложение от раздел III от документацията. 

 На трето място видно, от техническото предложение на участника (в частта му 

„Предложение за изпълнение на строителството“) и констатациите на комисията по-горе, 

участникът не е направил предложение за запазване и/или подобряване на естетическите 

характеристики на сградата. В РАЗДЕЛ ІІІ от документацията е записано следното: 

"Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на 

строителството:... - Предложение относно запазване и/или подобряване на 

естетическите характеристики на сградата (посоченото е примерно и е изложено за 

яснота, всеки участник е свободен чрез своето предложение, да предвиди мерки, свързани с 

този тип характеристики на обекта). Например: специфични естетически решения за 

фасадата на сградата и други характеристики, касаещи естетическите показатели на 

строежа.". Видно от констатациите на комисията по-горе, е, че участникът не е предложил 

задължително изискуемите в раздел ІІІ от документацията мерки за подобряване на 

естетическите характеристики на сградата.  

 Когато предложението на участника не отговаря на изискванията за минимално 

съдържание на техническото предложение, конкретното предложение следва да бъде 

предложено за отстраняване. Съгласно влязлата в законова сила документация за участие, 

изискванията към минималното съдържание на техническото предложение се считат за 

задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване 

на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, 

както и несъобразяване на техническото предложение със задължителното минимално 
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съдържание от раздел III, което в случая е предварително обявено условие за допустимост и 

оценка на техническото предложение, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, 

комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.  

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването 

на документацията за участие, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на 

конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо 

на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно 

да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 

881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, формирано по начин, който не съответства на изискванията на възложителя, 

категорично записани в Раздел III от документацията, то участникът следва да бъде отстранен 

от процедурата.  В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, тъй като от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят 

да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 

г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя в РАЗДЕЛ ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА И НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ. Решението 

за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията е станала 

задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е 

налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с 

изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата 

произволно да изменят предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на 

конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

(приложим към настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва 

да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в 

зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че 
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всяко несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,  по смисъла на чл. 107, 

т. 2,  б. "а" от ЗОП. На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отварила ценовите 

предложения на същия. 

 

 1.4. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участник „ВИЙОМ“ 

ЕООД по Обособена позиция №2, поради следните мотиви: 

 Възложителят е посочил изрично в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател, че когато 

разработката по частта “Предложение за изпълнение на строителството” не отговаря на 

предварително обявените условия или въобще липсва, то предложението на участника ще бъде 

предложено за отстраняване. В техническото предложение на участника “Вийом” ЕООД 

липсва “Предложение за изпълнение на строителството”.  

Също така възложителят е посочил в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател, че: „Преди да се 

пристъпи към оценяване на офертите, се извършва проверка на представеното от 

участника “Предложение за изпълнение на строителството”, което следва да разглежда 

последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни видове 

строително-монтажни работи (СМР), произтичащи пряко от разпоредбите на 

действащото законодателство в областта на строителството, както и на техническите 

спецификации, вкл. приложенията към тях. Предложението е необходимо да бъде 

съобразено с конкретните специфики на предмета на поръчката.“  

В техническото предложение на участника “Вийом” ЕООД липсва частта „Предложение за 

изпълнение на строителството“.  

Възложителят ясно е описал в Раздел ІІІ, приложение към документацията следното: „Няма 

да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, 

в които е налице поне едно от следните условия: • Липсва частта - „Предложение за 

изпълнение на строителството“. 

Когато части от предложението на участника не отговарят на указанията за разработване или 

въобще липсват, конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. 

Съгласно документацията за участие, изискванията по Раздел II Техническите спецификации 

и Раздел III се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването 

им води до отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие 

на офертата на участника с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, 

според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи 

участника за отстраняване от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В Раздел III e посочено, че ще отстрани участник, в чието 

техническото предложение липсва частта „Предложение за изпълнение на строителството“. 

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването 

на документацията за участие, Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна 

оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател, ЗОП, ППЗОП и трайната 

практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо 

на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно 

да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 

881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 
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съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, категорично записани в 

условията на документацията и по-конкретно в раздел III от документацията и техническите 

спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е 

Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят 

да отстрани от процедурата участник „Вийом“ ЕООД, който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 

от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив 

спазването на императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която указва, че при 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с технически спецификации и раздел III критерии за възлагане е станала 

задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е 

налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с 

изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не съществува свободата 

произволно да изменят предварително одобрените изисквания, независимо от естеството на 

конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

(приложим към настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва 

да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в 

зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че 

всяко несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,  по смисъла на чл. 107, 

т. 2,  б. "а" от ЗОП. На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отварила ценовите 

предложения на същия. 

 

 1.5. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участник „Българска 

строително-инвестиционна компания“ ЕООД по Обособена позиция №2, поради 

следните мотиви: 

 В представеното техническо предложение участникът „Българска строително-

инвестиционна компания“ ЕООД е посочило: „Срок за изпълнение на договора  150 /сто и 

петдесет/ календарни дни, но не по-късно от 11.09.2021 г.“, формиран при 50 календарни дни 

за изготвяне на работен проект и 100 календарни дни за изпълнение на строително монтажните 

работи и авторски надзор. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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 В Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за 

определяне на оценка по всеки показател е записано следното: „Максималният срок за 

изпълнение на предмета на поръчката според възложителя е 450 календарни дни. 

Минималният срок за изпълнение на предмета на поръчката е 180 календарни дни. 

Предложения, които са над 450 календарни дни и под 180 календарни дни ще бъдат 

предложени за отстраняване от процедурата.“ 

Посоченият от участникът срок за изпълнение от 150 календарни дни не отговаря на 

минималният срок за изпълнение на предмета на поръчката, посочен от възложителя, който е 

180 дни. По този начин участникът не е отговорил на предварително обявено условие на 

възложителя, какъвто е посочения от него минимален срок за изпълнение на поръчката в 

документацията и Раздел ІІІ от нея. 

Когато част от предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие, изискванията на Раздел ІІІ от нея се считат за задължителни 

минимални изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от 

процедурата.  

При констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително обявените 

условия и изисквания на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, 

комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил изискуем минимален срок за изпълнение на предмета на 

поръчката в документацията и раздел III от документацията, но дори е описал при какви 

обстоятелства ще отстрани участник, който не отговаря на изискванията му („Предложения, 

които са над 450 календарни дни и под 180 календарни дни ще бъдат предложени за 

отстраняване от процедурата.“). В текста изрично е посочено, че участник, предложил срок 

под минимално изискуемия от възложителя ще бъде отстранен от процедурата, тъй като 

техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия 

(изискванията) за изпълнение на поръчката – по отношение на предложения от участника срок 

за изпълнение на предмета на поръчката. 

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването 

на документацията за участие и конкретно раздел III, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на 

Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо 

на посочено от възложителя условие, то това е достатъчно основание същият законосъобразно 

да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 

881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, формирано по начин, който се разминава и не съответства на изискванията на 

възложителя, категорично записани в условията на документацията (в частност раздел III от 

нея), то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение № 882 

от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника „Българска строително-инвестиционна компания“ ЕООД, тъй като от  разпоредбите 

на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и задължение да бъде отстранен 

участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно нормата на 

чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят да отстрани от процедурата 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се 

сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на императивната разпоредба на чл. 
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101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя (чл. 

39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на поставените от възложителя изисквания, 

участникът законосъобразно се отстранява от процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с раздел III е станала задължителна, както за възложителя, така и за 

участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и 

да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за 

комисията не съществува свободата произволно да изменят предварително одобрените 

изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и 

конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на 

основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно 

условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 

изключение, води до отстраняване.  

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,  по смисъла на чл. 107, 

т. 2,  б. "а" от ЗОП. На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отварила ценовите 

предложения на същия. 

 

 1.6.  На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участник „Давид 2015“ 

ЕООД по Обособена позиция №4, поради следните мотиви: 

В раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за 

определяне на оценка по всеки показател Възложителят е описал следното „Преди да се 

пристъпи към оценяване на офертите, се извършва проверка на представеното от 

участника “Предложение за изпълнение на проектирането и авторския надзор” ……. 

“Предложение за изпълнение на строителството”. Отново там е записано следното: Няма 

да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

 Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за 

изпълнение на поръчката; 

 Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката“ 

В раздел II, Технически спецификации за обособена позиция № 4: „Изпълнение на 

инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в 

многофамилна жилищна сграда – „Зелин“, ул. „Стефан Караджа“ № 2, гр. Ботевград, Община 

Ботевград, обл. Софийска е записано следното:  

„Изпълнителят следва да разработи работен проект с необходимите работни детайли за 

сградата съгласно:  

1. Изискванията на настоящите технически спецификации;  

2. Всички мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за енергийна 

ефективност на всяка от сградите;  

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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3. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническия 

паспорт на сградите;  

4. СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата, които са 

предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата;  

5. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за 

енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в 

резултат на обновяването;  

6. Дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания;  

7. Изискванията на процедура BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 

ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в 

опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г., в това число насоки за кандидатстване, специалните и общите условия към 

финансираните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, 

Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и изискванията на Единен 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-

2020 година могат да бъдат намерени на следните интернет адреси: www.bgregio.eu и 

https://eumis2020.government.bg/.“ 

На стр. 7, в т. 2.2 участникът е предложил мерки съгласно „националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, като е описано, че ще се 

проектират и изпълнят „Препоръчителни мерки: 

- Да се направи шпакловка и да се положи латекс на стълбищната клетка, след подмяна на 

дървената дограма. Да се положи блажна боя по цокъла. 

- Да се ревизира парапета в стълбищната клетка и да се освежи с блажна боя. 

- Да се ревизира и коригира при необходимост околното пространство. 

- Да се премахнат капаците на дограмата в сутерена или при нежелание на собствениците 

да ги демонтират, същите да се боядисат“. 

Описаните от участника дейности, не са описани в техническите спецификации на 

възложителя и представляват недопустими дейности съгласно изискванията на процедура 

BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2” по 

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 

райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Същите са допустими 

съгласно описаната от участника Националната програма за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради. В този смисъл участникът е представил техническо 

предложение, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия.  

В т. 2.3, където е направено описание на процеса на подготовка на инвестиционния проект са 

описани дейности за изготвяне на технически инвестиционен проект, въпреки, че в заданието 

на Възложителя от участникът се изисква работен инвестиционен проект. Участникът е описал 

обхвата и частите на инвестиционния проект и изискванията за изпълнение на проектирането, 

като описва процес на изготвяне на технически инвестиционен проект. Въпреки правната 

възможност в чл. 104, ал. 5 да се изискат разяснения или допълнителни доказателства за данни, 

посочени в офертата, същата разпоредба императивно разяснява, че: „Проверката и 

разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на 

участниците“. С оглед констатираното несъответствие, комисията не може да поиска 

разяснения за вида на предложения от него проект, тъй като това би довело до промяна в 

техническото предложение на участника по т. 2.3.  

Посочените несъответствия са основание за отстраняване на участника, на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като представеното от него техническо предложение не е 

съобразено с предмета на поръчката (предвидени са мерки, допустими по друга програма) и 

не се спазени техническите спецификации (за разработване на работен проект и допустими 

дейности), които са задължителни за участниците в конкретната обществена поръчка. 

Когато техническото предложение на участника не отговаря на Раздел ІІ. Технически 

спецификации и Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини 

за определяне на оценка по всеки показател, конкретното предложение следва да бъде 
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предложено за отстраняване. Съгласно документацията за участие, изискванията по 

техническите спецификации и критерии за възлагане се считат за задължителни минимални 

изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от 

процедурата. При констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително 

обявените условия и изисквания на възложителя, както и несъобразяване с предмета на 

поръчката /в случая предлагане на дейности, недопустими по програмата за финансиране/ и 

конкретно с техническите спецификации и раздел III от документацията, според разпоредбата 

на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване 

от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му.  

Видно от техническото предложение на участника, е, че не са спазени техническите 

спецификации и по-конкретно не е посочена правилната фаза инвестиционен проект, която 

трябва да се изготви. С не посочването на правилната фаза инвестиционен проект, участникът 

показва неразбиране на предмета на поръчката. 

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването 

на документацията за участие – критериите за възлагане (раздел III) и техническите 

спецификации (раздел II), ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на 

конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал неточно техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият 

законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал 

принципът за равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е 

Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на  

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, формирано по начин, който се разминава и несъответства с изискванията на 

възложителя, категорично записани в раздел III от документацията и техническите 

спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е 

Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, тъй като от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят 

да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 

г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837200
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837201
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682169
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682170
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682171
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682172
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комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с технически спецификации и критериите за възлагане (раздел III) е 

станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За 

последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в 

съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не съществува 

свободата произволно да изменят предварително одобрените изисквания, независимо от 

естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, 

б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че 

възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено 

разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е 

определено, че всяко несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,  по смисъла на чл. 107, 

т. 2,  б. "а" от ЗОП. На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отварила ценовите 

предложения на същия. 

 

 1.7. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участник „НЕО 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по Обособена позиция №3, поради следните мотиви: 

 В част Технически спецификации за обособена позиция № 3: „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна 

жилищна сграда – „Янтра“, ул. „Янтра“ № 4, гр. Ботевград, община Ботевград, обл. Софийска е 

записано следното:  
„2. Топлоизолиране на покрива на сградата  

Сградата обменя енергия с околната среда през покрив с подпокривно пространство. Поради 

лошите топлотехнически свойства и конструктивни съображения на покрива на сградата 

се предвижда полагане на топлоизолация във въздушната кухина върху плочата граничеща с 

отопляемото пространство. Топлинната изолация се предвижда да бъде от XPS с дебелина 

100mm и λ≤ 0,036 W/mK. Изолацията се предвижда да се дюбелира към плочата с цел 

предотвратяване на нейното разместване. При огледа се установи, че покривът е в лошо 

състояние, има течове и отвори в покривната конструкция. Предвижда се цялостен ремонт 

на покрива с цел запазване целостта на топлинната изолация и осигуряване благоприятна 

среда за правилното ѝ функциониране. Общата квадратура подлежаща на топлинно 

изолиране: 126,4 m2.“. 

В техническото предложение на участника е записано следното:  

„Изпълнение на покривни работи 

Състои се в изпълнението на топлоизолацията, хидроизолацията, обшивките с поцинкована 

ламарина и отводняването на покрива. Покривните работи включват: 

- Полагане на топлоизолация от минерална стъклена вата с дебелина 10 см., 

коефициент на топлопроводимост λ= 0,040 W/mK по таванските плочи на 

покривите с обща площ от 216,54 м2 

- - Подмяна на покривни керемиди, дървена покривна конструкция с площ от 279,08 

м2“ 

- Монтаж на нова хидроизолационна мембрана от РЕ фолио 

- Полагане на топлинна изолация от ХРS с дебелина 10 см., коефициент на 

топлопроводимост λ= 0,033 W/mK по покрив тип 2 (тераси) по площ от 104,20 м2 и 

подмяна на LT ламарина по бордовете.“ 

От техническото предложение на участника е видно, че участникът е направил предложение 

за изпълнение на покривни работи, което не съответства на техническите спецификации за 

обособената позиция и не е съобразено със спецификата на обособената позиция, за която 

участникът е подал оферта. Предложението на участника предвижда изпълнение на 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342322
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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топлоизолация на покрив с минерална стъклена вата с дебелина 10 см., коефициент на 

топлопроводимост λ= 0,040 W/mK. Нито материалът съответства на техническите 

спецификация, нито топлоизолационните му качества, като е предложен материал с по-лоши 

топлоизолационни свойства (по-висока ланда). При квадратура на покрива от 126,4 m2 по 

технически спецификации, участникът предвижда да топлоизолира 216,54 м2. Освен нова 

участникът предвижда топлоизолиране на покриви на тераси (наречен от него покрив тип 2), 

каквито видно от техническите спецификации за многофамилна жилищна сграда – „Янтра“ не 

съществуват.  

Предвид констатираното несъответствие, Възложителят не може да поиска разяснения на 

основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като проверката и разясненията във връзка с 

констатациите на възложителя биха довели до промени в техническото предложение на 

участника и би компрометирало принципа на равно третиране на участниците. 

На следващо място, участникът не е предложил изискуемите съгласно техническите 

спецификации дейности за осигуряване достъпа на лица с увреждания до сградата. 

В раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне 

на оценка по всеки показател за обособената позиция Възложителят е описал следното: 

„Преди да се пристъпи към оценяване на офертите, се извършва проверка на 

представеното от участника “Предложение за изпълнение на строителството”, което 

следва да разглежда последователността и технологията на изпълнение на предлаганите 

основни видове строително-монтажни работи (СМР), произтичащи пряко от 

разпоредбите на действащото законодателство в областта на строителството, както и 

на техническите спецификации, вкл. приложенията към тях. Предложението е необходимо 

да бъде съобразено с конкретните специфики на предмета на поръчката. 

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

● Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя; 

● Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката.“ 

Когато предложението на участника не отговаря на предварително обявените условия от 

възложителя и не е съобразено с предмета на поръчката и техническите спецификации, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие, изискванията по техническите спецификации (Раздел II) и 

критериите за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по 

всеки показател (Раздел ІІІ.) се считат за задължителни минимални изисквания към офертите 

и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на 

несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия и изисквания на 

възложителя, както и несъобразяване на техническото предложение с техническите 

спецификации, което в случая е предварително обявено условие за допустимост и оценка на 

техническото предложение, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията 

е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част „Предложение за 

изпълнение на строителството“ от техническото предложение, но дори е описал при какви 

обстоятелства ще отстрани участник, който не отговаря на изискванията му. В тези 

обстоятелства е и посоченото от възложителя в раздел III, че ще отстрани участник, чиято 

оферта в частта „Предложение за изпълнение на строителството“ не отговаря на обявените 

условия (изискванията) на Възложителя и не е съобразена с предмета на поръчката. 

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването 

на документацията за участие – раздел III – Критерии за възлагане, техническите 

спецификации, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията 

и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо 

на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно 

да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 
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881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на  

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, формирано по начин, който се разминава и несъответства с изискванията на 

възложителя, категорично записани в Раздел II и Раздел III, то участникът следва да бъде 

отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят 

да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 

г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с технически спецификации (раздел II) и критериите за възлагане 

(раздел III) е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в 

процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят 

оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не 

съществува свободата произволно да изменят предварително одобрените изисквания, 

независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил 

в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на основание чл. 107 от 

ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В закона не е 

предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, а 

изрично е определено, че всяко несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,  по смисъла на чл. 107, 

т. 2,  б. "а" от ЗОП. На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отварила ценовите 

предложения на същия. 

 

 1.8. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участник „МАРБЪЛ 

СТРОЙ“ ЕООД по Обособена позиция №5, поради следните мотиви: 

 Предложението на участникът не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като 

не са предложени дейности за осигуряване достъпа на лица с увреждания до сградата. 

Съгласно изискванията на Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка 
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и начини за определяне на оценка по всеки показател Възложителят е описал следното: 

„Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на 

строителството:……. 

- Предложение, свързано с достъпността на сградата, предназначени за всички 

потребители – това е предложение относно СМР, свързани с входното пространство и 

интериорното пространство на сградата, предложение за достъпност на прилежащото 

към сградата пространство, както и такива, свързани с достъпа до реновираните сгради, 

предмет на поръчката от улицата.“  
Съгласно технически спецификации за обособена позиция № 5: „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна 

жилищна сграда – „Александрови“, ул. „Стара планина“ № 16, гр. Ботевград, община 

Ботевград, обл. Софийска, в Част III.3 Общи изисквания към изпълнение на строителството…: 

е записано, че: „СМР в рамките на дейността по обособената позиция трябва да включват: 

…..дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до сградата.“ 

От стр. 121 – 122 участникът е направил предложение, свързано с достъпността на сградата, 

предназначени за всички потребители, като е описал дейности за осигуряване на безпроблемен 

достъп по време на строителството. Участникът не е представил предложение за осигуряване 

на достъп до сградата за лица с увреждания. Видно от техническите спецификации и 

изискванията на ОПРР 2014 – 2020 за сградата трябва да се осигури достъп до входа на 

сградата.  

Когато предложението на участника не отговаря на задължително съдържание от 

техническите спецификации и изискванията за минимално съдържание на техническото 

предложение в частта „Предложение за изпълнение на строителството“ раздел III, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие, изискванията по техническите спецификации (Раздел II) и Раздел 

III се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до 

отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на офертата 

на участника с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, както и 

несъобразяване на техническото предложение със задължителното минимално съдържание от 

документацията по обществената поръчка, което в случая е предварително обявено условие за 

допустимост и оценка на техническото предложение, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.  

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването 

на документацията за участие в т.ч. техническите спецификации, ЗОП, ППЗОП и трайната 

практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал неточно техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият 

законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал 

принципът за равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е 

Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, формирано по начин, който се разминава и несъответства на изискванията на 

възложителя, категорично записани в техническите спецификации и раздел III от 

документацията по обществената поръчка, то участникът следва да бъде отстранен от 

процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят 
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да отстрани от процедурата участника, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 

г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията (вкл. раздели II и III) са станали задължителни, както за възложителя, 

така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се 

съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За 

участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят предварително 

одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят 

ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, 

на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно 

условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 

изключение, води до отстраняване.  

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,  по смисъла на чл. 107, 

т. 2,  б. "а" от ЗОП. На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отварила ценовите 

предложения на същия. 

 

 1.9.На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участник „СИТИСТРОЙ 

– 2000“ ООД по Обособена позиция №1, поради следните мотиви: 

 В Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за 

определяне на оценка по всеки показател за обособена позиция 1 е записано следното: 

„Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на 

проектирането и авторския надзор:  

 - Участниците трябва да представят експертите, които ще отговарят за 

изготвянето на инвестиционен проект и упражняването на авторския надзор по време на 

строителството, като посочат поименно минимум следните експерти: проектант по част 

„Архитектура“ или еквивалент; проектант по част „Строителни конструкции” или 

еквивалент; проектант по част „Електро”  или  еквивалент;  проектант  по  част  „ВиК”  

или  еквивалент;  проектант  по  част „ТОВК“ или еквивалент; проектант по част 

„Енергийна ефективност“ или еквивалент; проектант по част „Пожарна безопасност” 

или еквивалент; проектант по част „ПБЗ“ или еквивалент и проектант по част „ПУСО“ 

или еквивалент. Участниците трябва да представят разпределението на задачите и 

отговорностите на всички предложени експерти, свързани с покриването на техническите 

спецификации на Възложителя за съответната обособена позиция, съгласно изискванията 

на техническите спецификации и действащото законодателство в областта на 

проектирането и авторския надзор; 
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 - За всеки от изискуемите експерти, участниците следва да опишат образованието 

(вкл. вида, номера и датата на документа за придобитата образователна степен, както и 

вида на придобитата образователна степен) и наличието на необходимата по закон 

проектантска правоспособност или еквивалентна правоспособност за чуждестранните 

участници; 

 - Участниците трябва да представят и опишат професионалната компетентност 

на персонала, на който е възложено изготвянето на инвестиционен проект и авторския 

надзор, като за всеки от експертите (проектант по част „Архитектура“ или еквивалент; 

проектант по част „Строителни конструкции” или еквивалент; проектант по част 

„Електро” или еквивалент; проектант по част „ВиК” или еквивалент; проектант по част 

„ТОВК“ или еквивалент; проектант по част „Енергийна ефективност“ или еквивалент; 

проектант по част „Пожарна безопасност” или еквивалент; проектант по част „ПБЗ“ 

или еквивалент и проектант по част „ПУСО“ или еквивалент) опишат специфичния опит 

на всеки от посочените от участника експерти, изискани от Възложителя. Под 

специфичен професионален опит следва да се разбира изпълнението на дейности по 

проектиране и/или авторски надзор на сгради (жилищна или смесена или производствена 

по смисъл на ЗУТ). 

 - За всеки от предложените експерти, трябва да се представи поне едно 

доказателство за специфичен професионален опит в изготвянето на поне един 

инвестиционен проект и/или изпълнението на поне един авторски надзор за сграда (под 

сграда се разбира жилищни или смесени, или производствени сгради, или жилище или 

социално жилище по смисъл на § 5 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ), по съответната 

част от техническите спецификации, за които експертът е предложен за проектант и 

изпълнител на авторски надзор.  

 Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за 

отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

 ● Липсва частта - „Предложение за изпълнението на проектирането и авторския 

надзор“ от предложението за изпълнение на поръчката; 

 ● Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени 

по-горе;  

 ● Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за 

изпълнение на поръчката;ази част не съответства на действащото законодателство 

и/или действащи норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката.“ 

 При прегледа на техническото предложение на участника комисията констатира 

следните пропуски:  

 1. Участникът не е представил в техническото предложение експертите, които ще 

отговарят за изготвянето на инвестиционен проект и упражняването на авторския надзор по 

време на строителството, като не е посочил поименно изискуемите от възложителя проектант 

по част „Архитектура“ или еквивалент; проектант по част „Строителни конструкции” или 

еквивалент; проектант по част „Електро” или еквивалент; проектант по част „ВиК” или 

еквивалент; проектант по част „ТОВК“ или еквивалент; проектант по част „Енергийна 

ефективност“ или еквивалент; проектант по част „Пожарна безопасност” или еквивалент; 

проектант по част „ПБЗ“ или еквивалент и проектант по част „ПУСО“ или еквивалент.  

 2. Участникът не е представил разпределението на задачите и отговорностите на 

експертите, отговорни за проектирането и авторския надзор. Участникът не е описал 

образованието (вкл. вида, номера и датата на документа за придобитата образователна 

степен, както и вида на придобитата образователна степен) и наличието на необходимата по 

закон проектантска правоспособност или еквивалентна правоспособност за чуждестранните 

участници на проектантите.  

 3. Участникът не е описал професионалната компетентност на персонала, на който 

е възложено изготвянето на инвестиционен проект и авторския надзор и не е представил нито 

едно доказателство за специфичен професионален опит. 

От записа по-горе и от съдържанието на техническото предложение на участника, в частта 

му „Предложение за изпълнение на проектирането и авторски надзор“, е видно че описаните 
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минимални задължителни изисквания на Възложителя за тази част от раздел III на 

одобрената документация за обществена поръчка не е спазено. 

 Когато предложението на участника не отговаря на изискванията за минимално 

съдържание на техническото предложение, в частта му „Предложение за изпълнение на 

проектирането и авторския надзор“ от раздел III, конкретното предложение следва да бъде 

предложено за отстраняване. Съгласно документацията за участие, изискванията по раздел III 

се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до 

отстраняване на участника от процедурата.  

Възложителят изрично е посочил в раздел III, че когато част „Предложение за изпълнение на 

проектирането и авторския надзор“ не отговаря на указанията за разработване, посочени в 

раздела, ще отстрани съответния участник.  

При констатиране на несъответствие на офертата на участника с предварително обявените 

условия и изисквания на възложителя, както и несъобразяване на техническото предложение 

със задължителното минимално съдържание, което в случая е предварително обявено условие 

за допустимост и оценка на техническото предложение, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му.  

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването 

на документацията за участие, в т.ч. раздел III, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на 

Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал неточно техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият 

законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал 

принципът за равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е 

Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, формирано по начин, който не съответства на изискванията на възложителя, 

категорично записани в раздел III от документацията на обществената поръчка, то участникът 

следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на 

КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, тъй като от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят 

да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 

г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837200
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837201
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682169
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682170
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682171
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682172
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настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с раздел III е станала задължителна, както за възложителя, така и за 

участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и 

да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за 

комисията не съществува свободата произволно да изменят предварително одобрените 

изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и 

конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на 

основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно 

условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 

изключение, води до отстраняване.  

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,  по смисъла на чл. 107, 

т. 2,  б. "а" от ЗОП. На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отварила ценовите 

предложения на същия. 

 

 1.10. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участник „Билд 

Инженеринг 77“ ЕООД по Обособена позиция №4, поради следните мотиви: 

 Участникът не е предложил дейности за подобряване достъпа на лица с увреждания до 

сградата. На стр. 74-75 участникът е описал, че ако бъде избран за изпълнител ще предложи 
мерки за подобряване на естетическите характеристики на сградата, като не описва конкретни 

такива, относими към спецификата на обекта. 
На стр. 75 участникът е описал, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни мерки за 

осигуряване функционалните характеристики, свързани с експлоатационните качества на 

строежа/обекта. В своето предложение, участникът не е представил конкретни мерки за 

подобряване на основните технически и функционални характеристики на сградата, относими 

към спецификата на обекта.  

На стр. 103 в мерки по опазване на околната среда, са идентифицирани следните аспекти: 

емисии във въздуха, замърсяване на почви, използване на суровини и природни ресурси, 

използване на енергия, отпадъци и странични продукти и др. Конкретни мерки за опазване на 

околната среда, включително и минимално изискуемите от Възложителя в раздел II 

Технически спецификации не са предложени.  
1. На първо място, участникът не е предложил изискуемите съгласно техническите 

спецификации дейности за осигуряване достъпа на лица с увреждания до сградата. 

2. Участникът не е направил предложение относно техническите и функционалните 

характеристики, които са изискани като минимално задължително съдържание на 

техническото предложение в частта му „Предложение за изпълнение на строителството“. На 

стр. 67 участникът е описал, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни мерки за 

осигуряване функционалните характеристики, свързани с експлоатационните качества на 

строежа/обекта. В своето предложение, участникът не е представил конкретни мерки за 

подобряване на основните технически и функционални характеристики на сградата, относими 

към спецификата на обекта. Това изискване на Възложителя е описано в раздел III: 

„Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на 

строителството: 

- Предложение за запазване и/или подобряване на основни технически и 

функционални характеристики на сградата, свързани с експлоатационните качества на 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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обекта и предназначението за всички потребители. Това следва да бъдат характеристики, 

насочени към функционалността на обекта и/или елемент от него и/или негово 

съоръжение от предмета на настоящата обществена поръчка. Под функционални следва 

да се разбират характеристики на предложението, включващи оптимизиране и 

максимизиране на експлоатационните качества на всеки един елемент от строежа и/или 

негово съоръжение, включително такива, свързани с тяхното бъдещо използване от 

ползвателите (обитателите на сградата и нейните гости/посетители).“ 

3. Участникът не е направил предложение относно естетическите характеристики на сградата, 

които са изискани като минимално задължително съдържание на техническото предложение 

в частта му „Предложение за изпълнение на строителството“. На стр. 67 участникът е описал, 

че ако бъде избран за изпълнител ще предложи мерки за подобряване на естетическите 

характеристики на сградата, като не описва конкретни такива, относими към спецификата на 

обекта. Това изискване на Възложителя е описано в раздел III: „Минимални изисквания към 

съдържанието на предложението за изпълнение на строителството: 

…………. 

- Предложение относно запазване и/или подобряване на естетическите 

характеристики на сградата (посоченото е примерно и е изложено за яснота, всеки 

участник е свободен чрез своето предложение, да предвиди мерки, свързани с този тип 

характеристики на обекта). Например: специфични естетически решения за фасадата на 

сградата и други характеристики, касаещи естетическите показатели на строежа.“ 

Посочените несъответствия са основание за отстраняване на участника, на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като техническото предложение на участника в частта му 

„Предложение за изпълнение на строителството“ не отговаря на изискванията за 

разработване, изложени в раздел III от документацията на обществената поръчка, и не е 

съобразено със спецификата на обекта. 
Когато техническото предложение на участника не отговаря на изисквания от 

документацията на обществената поръчка, конкретното предложение следва да бъде 

предложено за отстраняване. Съгласно документацията за участие, изискванията по 

техническите спецификации (раздел II) и критериите за оценка (раздел III) се считат за 

задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване 

на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на офертата на участника 

с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, както и несъобразяване с 

предмета на поръчката и конкретно с техническите спецификации, според разпоредбата на чл. 

107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от 

процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В тези обстоятелства са и посоченото от възложителя в раздел 

III, че ще отстрани участник, чиято част „Предложение за изпълнение на строителството“:  

„• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, 

посочени по-горе; 

• Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя; 

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи 

норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката;“.  

Видно от техническото предложение на участника, е, че не са спазени изискванията на раздел 

III от документацията на обществената поръчка. 

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването 

на документацията за участие, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на 

конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, несъответстващо 
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на посочени от възложителя условия, то това е достатъчно основание същият законосъобразно 

да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 

881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, формирано по начин, който се разминава и несъответства на изискванията на 

възложителя, категорично записани в документацията, то участникът следва да бъде отстранен 

от процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, тъй като от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят 

да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 

г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при изготвяне на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от офертата 

включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е представено 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на 

поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от 

процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. В 

настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с технически спецификации (раздел II) и критериите за оценка (раздел 

III) е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. 

За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в 

съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не съществува 

свободата произволно да изменят предварително одобрените изисквания, независимо от 

естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, 

б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че 

възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено 

разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е 

определено, че всяко несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,  по смисъла на чл. 107, 

т. 2,  б. "а" от ЗОП. На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отварила ценовите 

предложения на същия. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837200
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837201
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682169
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682170
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682171
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682172
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342322
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 II. Извърши оценката по показатели П1 „Професионална компетентност на 

персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация”, П2 

„Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални 

характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. 

свързани с изпълнението на СМР“ и П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на 

поръчката“, като резултатите  са отразени в следните таблици: 
 

► За обособена позиция №1: 

№ Участник показател  

П1 

показател  

П2 

показател  

П3 

1. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 100 100 100 

 

► За обособена позиция №2: 

№ Участник показател  

П1 

показател  

П2 

показател  

П3 

1. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 100 75 100 

2. „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ 

ЕООД 

100 100 100 

3. ДЗЗД „Ахинора Билд“ 100 100 100 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник показател  

П1 

показател  

П2 

показател  

П3 

1. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ 

ООД 

50 100 100 

2. „TEA-СТ“ ЕООД 100 100 100 

 

► За обособена позиция №4: 

№ Участник показател  

П1 

показател  

П2 

показател  

П3 

1. „ИНТЕР СТРОЙ ГРУП“ 

ЕООД 

100 100 100 

2. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС 

СТРОЙ“ ЕООД 

100 100 100 

3.  „РАСТЕР-ЮГ“ ООД 100 100 100 

 

► За обособена позиция №5: 

№ Участник показател  

П1 

показател  

П2 

показател  

П3 

1. „КА ВА СТРОЙ” ЕООД 100 100 100 

2. „ПИРС – Д“ ООД 50 100 100 

Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол. 

 

 4. Протокол №4 от 09.09.2019г. от проведено публично заседание за отваряне на 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на „профила на 

купувача“. 

На закрито заседание, комисията обстойно разгледа ценовите предложения на 

допуснатите участници по съответната обособена позиция и извърши преценка по чл.72, ал.1 

от ЗОП, за наличие на предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници, но не установи такова. 
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Комплексната оценка на допуснатите участници по съответната обособена позиция, в 

съответствие с утвърдената методика е отразена в следните таблици:  

 

► За обособена позиция №1: 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

–  

П2 

Оценка 

– П3 

Оценка 

– П4 

Оценка -КО= 

0,15 х П1 + 0,40 

х П2 + 0,05 х П3 

+ 0,40 х П4 

1. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 100 100 100 100 100 

 

► За обособена позиция №2: 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

–  

П2 

Оценка 

– П3 

Оценка 

– П4 

Оценка -КО= 

0,15 х П1 + 0,40 

х П2 + 0,05 х П3 

+ 0,40 х П4 

1. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 100 75 100 96,45 88,58 

2. „ОМЕГА БИЛД 

КОРЕКТ“ ЕООД 

100 100 100 100 100 

3. ДЗЗД „АХИНОРА 

БИЛД“ 

100 100 100 99,85 99,94 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

–  

П2 

Оценка 

– П3 

Оценка 

– П4 

Оценка -КО= 

0,15 х П1 + 0,40 

х П2 + 0,05 х П3 

+ 0,40 х П4 

1. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-

93“ ООД 

50 100 100 99,77 92,41 

2. „TEA-СТ“ ЕООД 100 100 100 100 100 

 

► За обособена позиция №4: 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

–  

П2 

Оценка 

– П3 

Оценка 

– П4 

Оценка -КО= 

0,15 х П1 + 0,40 

х П2 + 0,05 х П3 

+ 0,40 х П4 

1. „ИНТЕР СТРОЙ ГРУП“ 

ЕООД 

100 100 100 99,83 99,93 

2. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС 

СТРОЙ“ ЕООД 

100 100 100 100 100 

3. „РАСТЕР-ЮГ“ ООД 100 100 100 99,50 99,80 

 

► За обособена позиция №5: 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

–  

П2 

Оценка 

– П3 

Оценка 

– П4 

Оценка -КО= 

0,15 х П1 + 0,40 

х П2 + 0,05 х П3 

+ 0,40 х П4 

1. „КА ВА СТРОЙ” ЕООД 100 100 100 94,58 97,83 

2. „ПИРС – Д“ ООД 50 100 100 100 92,50 

 

Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол. 
 

 

След извършените от комисията действия и във връзка с получените резултатите от 

определяне на общата комплексна оценка, същата: 
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I. Предлага за отстраняване:  

- На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП участник “Велц” ЕООД по обособени позиции №1; 

- На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник ДЗЗД „Сердика“  по обособена 

позиция №5 

- На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „ЕКО – СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД по 

обособена позиция №4 

 - На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „БЕСТ – 2“ ЕООД по обособена 

позиция №1 

 - На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „ВИЙОМ“ ЕООД по обособена 

позиция 2 

 - На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „Българска строително-

инвестиционна компания“ ЕООД по обособена позиция №2 

 - На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „Давид 2015“ ЕООД по обособена 

позиция №4 

 - На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „НЕО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по 

обособена позиция №3 

 - На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „МАРБЪЛ СТРОЙ“ ЕООД по 

обособена позиция №5 

 - На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „СИТИСТРОЙ – 2000“ ООД по 

обособена позиция №1 

 - На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „Билд Инженеринг 77“ ЕООД по 

обособена позиция №4. 

 

 ІI. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 

На І-во място: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

 

► За обособена позиция №2: 

На І-во място: „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II-ро място: ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ с комплексна оценка – 99,94 т. 

На III-то място: „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с комплексна оценка – 88,58 т. 

 

► За обособена позиция №3: 

На І-во място: „TEA-СТ“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II-ро място: „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД с комплексна оценка – 92,41 т. 

 

► За обособена позиция №4: 

На І-во място: „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II-ро място: „ИНТЕР СТРОЙ ГРУП“ ЕООД с комплексна оценка – 99,93 т. 

На III-то място: „РАСТЕР-ЮГ“ ООД с комплексна оценка – 99,80 т. 

 

► За обособена позиция №5: 

На І-во място:  „КА ВА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 97,83 т. 

На II-ро място: „ПИРС – Д“ ООД с комплексна оценка – 92,50 т. 

 

 ІIІ. Предлага за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен участникът, 

класиран на първо място, а именно:   

► За обособена позиция №1 -  „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД; 

► За обособена позиция №2 - „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД; 

► За обособена позиция №3-  „TEA-СТ“ ЕООД; 

► За обособена позиция №4- „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД; 

► За обособена позиция №5- „КА ВА СТРОЙ” ЕООД.  

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321


29 

 

 На 09.09.2019г. комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.3 от ППЗОП 

предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с 

изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.  
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