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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

УТВЪРДИЛ: /П/* 

ЗА КМЕТ:      

/Борис Борисов, 

съгл. заповед №ОА-718/20.09.2019г./ 

 

дата: 14. 10. 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-481/14.06.2019г. на Зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание 

чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение № ОП-6/02.05.2019 г. за 

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

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

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни 

сгради на територията на град Ботевград – етап 4“, комисия в състав:  

  

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Таня Накова-Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“;  

2. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел ИКС;  

3. Ирена Драганова - Мл. експерт „Общинска собственост“; 

4. инж. Ирена Илиева – Гл. експерт НС и ТИ; 

5. Петко Петков – Гл. специалист „Контрол по строителството и опер. 

дейност, въвеждане в експл. и  паспортизация на строежи”; 

6. инж. Васил Василев – Гл. експерт ТСУиКР, 

Резервни членове:  

1. Рая Иванова – Външен експерт - Адвокат вписан в Адвокатска колегия – 

гр. Разград, л. № 1600016472; 

2. Николай Николов – Началник отдел ПНО, 

  

изготви настоящият доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В Деловодството на Община Ботевград са постъпили петнадесет оферти, една от които 

е заведена 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. „ПЕРФЕТОСТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. Видин 3700, ул. „Широка“ №99 - с вх. №ОП-

6-1-3/12.06.2019г. 10:25 ч. – участва за обособена позиция №3 

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

вх. №ОП-6-2-1/12.06.2019г. 13:12ч.- участва за обособена позиция №1 

 3. „ВИЙОМ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „387“ №4 - с вх. №ОП-6-3-

1/12.06.2019г. 13:34ч. - участва за обособена позиция №1 

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

ул. „Спас Соколов“ №3 - с вх. №ОП-6-4-3/12.06.2019г. 14:20ч. - участва за обособена позиция 

№3 

5. ДЗЗД „БИЛДГРУП“ с участници „Интербилд 2002“ ЕООД и „Ц и С Груп“ ООД, с 

адрес: гр. София, кв. „Челопечене“, ул. „Карашка“ №4 – с вх.№ОП-6-5-1/12.06.2019г. 14:26ч. 

- участва за обособена позиция №1 



2 

 

 6. „СТРОЙЕКСПРЕС - НН“ ООД, с адрес: гр. София, ул. „Осогово“ №30, офис 303 – с 

вх.№ОП-6-6-2/12.06.2019г. 14:28ч. - участва за обособена позиция №2 

 7. „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Христо Вакарелски“ № 1, ет. 3, ап. 18 

– с вх.№ОП-6-7-2/12.06.2019г. 15:00ч. - участва за обособена позиция №2 

 8. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. Сапарева баня 2650, ул. 

"Незабравка" №6 – с вх. №ОП-6-8-1/12.06.2019г. 15:22ч. - участва за обособена позиция №1 

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

23, вх. 8 – партер – с вх. №ОП-6-9-2/12.06.2019г. 15:53ч. – участва за обособена позиция №2 
     10. „КРАССТРОЙ“ ООД, с адрес: гр. Самоков, ул. „Хан Кубрат“ № 3 – с вх. №ОП-6-10-

2/12.06.2019г. 16:12ч. - участва за обособена позиция №2 

     11. ДЗЗД „Ахинора Билд“ с участници „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД и 

„ГЕОКОМ-2000“ ООД, с адрес: гр. София, ул. „21-ви век“ №30, офис 1.8 – с вх. №ОП-6-11-

2/12.06.2019г. 17:04ч. - участва за обособена позиция №2 
 12. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Подофицер Георги Котов“ №18, 

ет.1 – с вх. №ОП-6-12-1/12.06.2019г. 17:07ч. - участва за обособена позиция №1 

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

вх. №ОП-6-13-3/12.06.2019г. 17:27ч. - участва за обособена позиция №3 
 14. „ВЕЛЦ“ ЕООД, с адрес: с. Трудовец, ул. „Тутракан“ № 5 – с вх. №ОП-6-14-

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

 15. „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-6-15-1/12.06.2019г. 17:37ч. - участва 

за обособена позиция №1 
 

Комисията е заседавала в периода от 14.06.2019 г. до 02.10.2019г. и е изготвила следните 

протоколи: 

1. Протокол №1 от 14.06.2019 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. Резултатите от работата на комисията са 

отразени в същия Протокол. 

 

2. Протокол №2 от 19.08.2019г. 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 12.09.2019г. от закрито заседание на комисията, която отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол 

№2 от 19.87.2019г. 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 19.08.2019г., 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 „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД 

по обособена позиция №1, поради следните мотиви: 

 Няма допълнително представени документи от участник „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ 

ЕООД. С Протокол №2 от 19.08.2019г. на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията 

предоставил възможност на участника да представи отразената в цитирания протокол липсваща 

информация и да отстрани констатираното съобразно изискванията на възложителя. Участникът 

е получил Протокол №2 от 19.08.2019г. на 29.08.2019г., в удостоверение на това е изпратил 
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обратен имейл до подателя. Срокът за представяне на допълнителните документи, съгласно 

чл.54, ал.9 от ППЗОП е до 5 работни дни от получаване на протокола, който срок изтича на 

05.09.2019г. До настоящия момент изисканите от участника документи не са получени в община 

Ботевград.  

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя  и на осн. чл. 107, т. 1 от ЗОП предлага 

участникът за отстраняване. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не е разгледала 

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

ценовото предложение на същия.  

 

- 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, съответно на предварително обявените условия на възложителя и на 

осн. чл.107, т.1 от ЗОП предлага същият да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не е разгледала техническото 

предложение на участника и на осн.чл.57, ал.1 от 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 основание чл. 107, т. 2, б. "а" и чл. 107, т. 5 от ЗОП да отстрани участника 

„ПЕРФЕТОСТРОЙ“ ЕООД за обособена позиция 3, поради следните мотиви: 

Участникът не е представил техническо предложение на хартиен носител. Техническото 

предложение е представено на електронен носител във формат *.pdf. На хартиен носител е 

представен само опис на документите и приложение №5. В документацията по обществената 

поръчка е записано следното: „Офертата включва: Техническо  предложение,  съдържащо: 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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предложение  за  изпълнение  на  поръчката  в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя – Приложение № 3 (в оригинал); 
 В указаното от Възложителя Приложение №3 от образците в процедурата, съставляващо 

техническото предложение на участника, възложителя е поставил в черен цвят изричен текст, със 

следното съдържание: „ВАЖНО! Представя се и на електронен носител (диск) в 

нередактируем формат (например PDF или еквивалент).“ Както е видно, възложителят 

поставя съюза „и“ на електронен носител, което означава, че приложението следва да се 

представи и на хартиен и на електронен носител. Така представеното от изпълнителя 

предложение съставлява нарушение на поставеното изискване от възложителя за представяне, 

включително за форма и начин. Конкретното нарушение съставлява валидно правно основание 

за отстраняване на участника на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. Също така не е спазено изискване, 

представено в документацията – стр.16 и стр. 17, където е посочено при какви условия изрично 

участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. На страница 26 от 

документацията е посочено, че техническото предложение следва да се представи в оригинал. 

Също така като валидно правно основание за отстраняване, комисията сочи и нарушението на 

чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, като е видно, че участникът не е изпълнил предварително обявени от 

възложителя условия. 

По този начин е нарушено изискването за представяне - форма и начин, изискуеми от 

възложителя, което на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП /участник, подал заявление за участие 

оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок/ 

е самостоятелно валидно правно основание за отстраняване на участника. Комисията взима 

своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на документацията 

за участие, в т. ч. задължителните образци, част от документацията, 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 документацията за участие, образците към 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, 

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. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682170
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 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.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" и чл. 107, т. 5 от 

ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника „ПЕРФЕТОСТРОЙ“ 

ЕООД за обособена позиция 3 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е 

Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 

11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. 

на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на 

ВАС.). На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отворила ценовото предложение на същия. 

1.2. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участника „ВИЙОМ“ ЕООД 

за обособена позиция 1, поради следните мотиви: 
 В техническото предложение на участника “Вийом” ЕООД липсва частта „Предложение 

за извършване 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 

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

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника „ВИЙОМ“ ЕООД за обособена позиция 1 
от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, 

Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 

12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 

21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.). 

На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отворила ценовото предложение на същия. 
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1.3. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участника „Българска 

строително-инвестиционна компания“ ЕООД, за обособена позиция 3, поради следните 

мотиви: 

 В представеното техническо предложение участникът „Българска строително-

инвестиционна компания“ ЕООД е посочило: „Срок за изпълнение на договора е 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. 

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 о 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 по 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 
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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 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.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника „Българска строително-инвестиционна 

компания“ ЕООД, за обособена позиция 3 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този 

смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело 

№ 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 

г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. 

на ВАС.). На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е отворила ценовото предложение на същия. 

 

 1.4. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участника ДЗЗД „Билд груп“ 

от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 1, поради следните мотиви: 

 Техническото предложение на участника не отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания за разработване на частта Предложение за изпълнение на строителството, 

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

определяне на оценка по всеки показател. Въпреки че е включил в техническото си предложение 

точка 2.11 със заглавие „Естетически характеристики на сградата. Подобряване на техническите 

и експлоатационните характеристики“, на практика такива не се съдържат в предложението му. 

Участникът не е спазил указанията за разработване на техническото предложение, касаещи 

изискуемото минимално съдържание на частта „Предложение за изпълнение на строителството“, 

тъй като участникът не е разработил предложение за запазване и/или подобряване на 

естетическите характеристики на сградата, предложение относно запазване и/или подобряване 

на техническите и функционални характеристики на сградата, съобразно поставените от 

възложителя изисквания в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и 

начини за определяне на оценка по всеки показател.  

В одобрената методика изрично е посочено, че участникът следва да направи предложение за 

изпълнение на строителството, като на стр. 2-3 от методиката са посочени задължителните 

елементи, които предложението трябва да обхваща като минимум: 

„Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на 

строителството: 
„…. 
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- 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.“ 

“- Предложение за запазване и/или подобряване на основни технически и функционални 

характеристики на сградата, свързани с експлоатационните качества на обекта и 

предназначението за всички потребители.“ 

При изготвяне на своето техническо предложение участникът не се е съобразил с 

поставените от възложителя изисквания за разработване на частта „Предложение за изпълнение 

на строителството“ и не е посочил задължително минимално съдържание от методиката, а 

именно участникът не е направил предложение относно естетическите и технически 

характеристики. 

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

оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 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; 

- Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе; 

- Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.  

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

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, 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 всяка от двете части на 

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, чието 

„Предложение за изпълнение на строителството“, част от техническото предложение, не 

отговаря на указанията за разработване. 

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

спазването на документацията за участие и конкретно раздел III 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 

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 

ДЗЗД „Билд груп“, 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 



10 

 

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 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 методика за оценка 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.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника ДЗЗД „Билдгруп“ от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция 1. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 

г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, 

Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 

14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС. На осн.чл.57, ал.1 от 

ППЗОП комисията не е отворила ценовото предложение на същия. 

 

 1.5. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани участника „Строй Експрес 

НН“ ООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 2, поради следните 

мотиви: 

 Техническото предложение на участника не отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания за разработване на частта Предложение за изпълнение на строителството, 

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

определяне на оценка по всеки показател. Въпреки че е наименовал отделна точка в своето 

техническо предложение „Естетически характеристики на сградата. Подобряване на 

техническите и експлоатационните характеристики“, на практика такива не се съдържат в 

съдържанието му. Участникът не е спазил указанията за разработване на техническото 

предложение, касаещи изискуемото минимално съдържание на частта „Предложение за 

изпълнение на строителството“, тъй като в техническото си предложение участникът не е 

разработил предложение за запазване и/или подобряване на естетическите характеристики на 

сградата, предложение относно запазване и/или подобряване на техническите и функционални 

характеристики на сградата, съобразно поставените от възложителя изисквания в Раздел ІІІ. 

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

всеки показател.  

В одобрената методика изрично е посочено, че участникът следва да направи предложение за 

изпълнение на строителството, като на стр. 2-3 от методиката са посочени задължителните 

елементи, които предложението трябва да обхваща като минимум: 

„Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на 

строителството: 
„…. 
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- 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.“ 

“- Предложение за запазване и/или подобряване на основни технически и функционални 

характеристики на сградата, свързани с експлоатационните качества на обекта и 

предназначението за всички потребители.“ 

При изготвяне на своето техническо предложение участникът не се е съобразил с 

поставените от възложителя изисквания за разработване на частта „Предложение за изпълнение 

на строителството“ и не е посочил задължително минимално съдържание от методиката. 

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

оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 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; 

- Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе; 

- Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.  

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

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, 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 всяка от двете части на 

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, чието 

„Предложение за изпълнение на строителството“, част от техническото предложение, не 

отговаря на указанията за разработване. 

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

спазването на документацията за участие и конкретно раздел III 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 

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 

„Строй Експрес НН“ ООД, 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 
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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 методика за оценка 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.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника „Строй Експрес НН“ ООД от по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 2. (В този смисъл е Решение № 55 от 

19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. 

на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, 

Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС. На осн.чл.57, 

ал.1 от ППЗОП комисията не е отворила ценовото предложение на същия. 

 

 1.6. На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да отстрани „Красстрой“ ООД от по-

нататъшно участие в процедурата за обособена позиция 2, поради следните мотиви: 

В своето техническо предложение участникът не е предложил мерки за функционални 

характеристики на сградата и мерки за подобряване на основните технически характеристики на 

сградата.  В РАЗДЕЛ ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА И НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ  изрично е 

записано: „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). Предложение за запазване и/или подобряване на основни технически и функционални 

характеристики на сградата, свързани с експлоатационните качества на обекта и 

предназначението за всички потребители.“ 

Видно от горните констатации е, че участникът не е отговорил на тези изисквания. По-

конкретно не са спазени задължителни минимални изисквания от раздела „Критерии за 

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

показател“. Посочените изисквания са задължително минимално съдържание и са 

предварително обявени условия на възложителя към частта на техническото предложение на 

участниците. Участниците следва в своите технически предложения да включат всички части на 

изискуемото от възложителя минимално съдържание към тази част на техническото 

предложение. Когато тези изисквания не са спазени следва съответният участник да бъде 

законосъобразно отстранен на основание  чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

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 по „Критерии за възлагане, методика за комплексна 
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оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател“ 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.  

Участникът следва да бъде отстранен, тъй като неговото техническо предложение „не 

отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за изпълнение на поръчката“ – по 

отношение на факта, че участникът не е направил предложение относно функционални 

характеристики на сградата и мерки за подобряване на основните технически характеристики на 

сградата. 

 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 неточно 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 с изискванията на 

възложителя, категорично записани в условията на документацията и в методиката за оценка, 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 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 „Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне 

на оценка по всеки показател“ е станала задължителна, както за възложителя, така и за 

участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да 
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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.  
 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани „Красстрой“ ООД от по-нататъшно участие в 

процедурата за обособена позиция 2. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, 

Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 

12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 

21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.). На осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП 

комисията не е отварила ценовото предложение на същия. 

 

 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 Оценка – П1 Оценка –  

П2 

Оценка – 

П3 

1. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 100 75 100 

2. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД 100 100 100 

3. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 100 100 100 

 

► За обособена позиция №2: 

№ Участник Оценка – П1 Оценка –  

П2 

Оценка – 

П3 

1. „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД 100 100 100 

2. „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД 100 100 100 

3. ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ 100 100 100 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник Оценка – П1 Оценка –  

П2 

Оценка – 

П3 

1. „РАСТЕР-ЮГ“ ООД 100 100 100 

Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол. 

 

 4. Протокол №4 от 02.10.2019г. 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. 

 

Комплексната оценка на допуснатите участници по съответната обособена позиция, в 

съответствие с утвърдената методика е отразена в следните таблици:  
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► 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. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 100 75 100 95,47 88,19 

2. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС 

СТРОЙ“ ЕООД 

100 100 100 100 100,00 

3. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 100 100 100 99,85 99,94 

 

► 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. „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД 100 100 100 93,54 97,42 

2. „ОМЕГА БИЛД 

КОРЕКТ“ ЕООД 

100 100 100 100 100,00 

3. ДЗЗД „АХИНОРА 

БИЛД“ 

100 100 100 99,91 99,96 

 

► 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. „РАСТЕР-ЮГ“ ООД 100 100 100 100 100 

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: 

 

I. Предлага за отстраняване:  

- На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП участник “БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД по 

обособени позиции №1; 

- На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП участник “Велц” ЕООД по обособени позиции №1; 

- На основание чл. 107, т. 2, б. "а" и чл. 107, т. 5 от ЗОП участник „Перфетострой“ ЕООД 

по обособена позиция №3; 

- На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „Вийом“ ЕООД по обособена позиция 

№1; 

- На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „Българска строително-инвестиционна 

компания“ ЕООД по обособена позиция №3; 

- На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник ДЗЗД „Билдгруп“ по обособена позиция 

№1; 

- На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „Стройекспрес-НП“ ООД по обособена 

позиция №2; 

- На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП участник „Красстрой“ ООД по обособена позиция 

№2; 

 

 ІI. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 

На І-во място: „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II-ро място: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД с комплексна оценка – 99,94 т. 

На III-то място: „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с комплексна оценка – 88,19 т. 

 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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► 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 – 99,96 т. 

На III-то място: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 97,42 т. 

 

► За обособена позиция №3: 

На І-во място: „РАСТЕР-ЮГ“ ООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

 

 ІIІ. Предлага за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен участникът, 

класиран на първо място, а именно:   

► За обособена позиция №1 -  „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД  

► За обособена позиция №2 - „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД 

► За обособена позиция №3-  „РАСТЕР-ЮГ“ ООД 

 

 На 02.10.2019г. 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.  

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /Таня Накова/ 

 

2.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

3.   /П/  /Ирена Драганова/ 

4.   /П/  /инж. Ирена Илиева/ 

  

5.   /П/  /Петко Петков/ 

 

6.   /П/  /инж.Васил Василев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
* /П/ заличаването на данни  е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП. 


