
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за определяне на изпълнител 

 

№ 2044 

град Враца, 04.08.2017 година 

 

На основание чл. 181, ал. 6 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от от Закона за обществените 

поръчки и отразени резултати в Протокол № 1 от 23.06.2017 година, Протокол № 2 от 

06.07.2017 година и Протокол № 3 от 03.08.2017 година на комисия назначена със 

Заповед № 1023/19.06.2017 година за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на 

строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проекти по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по четири обособени 

позиции“, открита с Решение № 1443/17.05.2017 година, публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на 17.05.2017 година с уникален номер: 00814-2017-0007 и 

изменена с Решение № 1499/23.05.2017 година за одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна информация, с прогнозна стойност в размер на в размер 

на 160 015,79 лева (сто и шестдесет хиляди и петнадесет лева и 79 стотинки) без 

включен ДДС, разпределена по обособени позиции както следва: 

 Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“ - в размер на 24 522,98 лева (двадесет и 

четири хиляди  петстотин двадесет и два лева и 98 стотинки) без включен ДДС. 

 Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в гр. Враца - Проект 2“ - в размер на 35 492,81 лева (тридесет и пет 

хиляди четиристотин деветдесет и два лева и 81 стотинки) без включен ДДС. 

 Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и 

обновяване на административна сграда на Община Враца)“ - в размер на 50 000,00 

лева (петдесет хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС. 

 Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната градска част на град Враца“ - в размер на 

50 000,00 лева (петдесет хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС и публикувана 

в профила на купувача - http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=612. 

 

М О Т И В И: 

Предвид извършването на подбор на участниците, разглеждането, оценката и 

класирането на офертите в публичното състезание, които са ми представени с 

горепосочените протоколи по реда на чл. 181, ал. 5 от ЗОП, от комисия назначена със 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=612


 

                       
 

Заповед № 1023/19.06.2017 година за провеждане на публично състезание по реда на 

ЗОП, извършени по съответните икономически и технически критерии и получено 

класиране съответствие с критерий „най-ниска цена” (чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП) 

 

О Б Я В Я В А М: 

Класиране на участниците в публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на 

изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на 

проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по четири 

обособени позиции“, както следва: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В 

ГРАД ВРАЦА – ПРОЕКТ 1“ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град 

София 

 

І-во място 

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

град София 

 

ІІ-ро място 

 

“ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

ІІІ-то място 

 

“КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив 

 

ІV-то място 

 

“ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София 

 

V-то място 

ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град 

Шумен 

 

VІ-то място 

 

“КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен 

 

VІІ-мо място 

 

ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“, град Плевен 

 

VІІІ-мо място 

“ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ ООД, град София 

 

ІX-то място 

 

“РИА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Стара Загора 

 

X-то място 

 

“РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град 

Варна 

 

XІ-то място 

 

“БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

XIІ-то място 

“ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град 

Варна 

 

XIІІ-то място 

 

“ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна 

 

XІV-то място 

 

“СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София 

 

XV-то място 



 

                       
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В 

ГРАД ВРАЦА – ПРОЕКТ 2“ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

“КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, град София  

І-во място 

ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град 

София 

 

ІІ-ро място 

 

“ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

ІІІ-то място 

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

град София 

 

ІV-то място 

 

“ИНТКОНС“ ЕООД, град София 

 

V-то място 

 

“КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен 

 

VІ-то място 

“ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ ООД, град София 

 

VІІ-мо място 

 

ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“, град Плевен 

 

VІІІ-мо място 

 

“ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София 

 

VІІІ-мо място 

ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град 

Шумен 

 

ІX-то място 

 

“РИА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Стара Загора 

 

X-то място 

 

“КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив 

 

XІ-то място 

 

“ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна 

 

XIІ-то място 

 

“БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

XIІІ-то място 

“РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град 

Варна 

 

 

XІV-то място 

“ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град 

Варна 

 

XV-то място 

 

“СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София 

 

XVI-то място 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ. (РЕМОНТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ВРАЦА)“ 

 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

град София 

 

І-во място 

 

“ИНТКОНС“ ЕООД, град София 

 

ІІ-ро място 

 

“КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен 

 

ІІІ-то място 

ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град 

София 

 

ІV-то място 

 

“ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

V-то място 

“ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ ООД, град София 

 

VІ-то място 

ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град 

Шумен 

 

VІІ-мо място 

 

“ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, град София 

 

VІІІ-мо място 

 

ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“, град Плевен 

 

ІX-то място 

 

“КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив 

 

X-то място 

 

“ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София 

 

XІ-то място 

 

“РИА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Стара Загора 

 

XIІ-то място 

“РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град 

Варна 

 

XIІІ-то място 

 

“АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, град София 

 

XІV-то място 

 

“ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна 

 

XV-то място 

 

“БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

 

XVІ-то място 

 

“СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София 

 

XVІІ-то място 

“ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град 

Варна 

 

XVІІІ-то място 

 

 

 



 

                       
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

„ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА В 

ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ВРАЦА“ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

град София 

 

І-во място 

 

“ИНТКОНС“ ЕООД, град София 

 

ІІ-ро място 

 

“ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

ІІІ-то място 

 

“КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен 

 

ІV-то място 

 

“КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, град София 

 

V-то място 

ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град 

София 

 

VІ-то място 

ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град 

Шумен 

 

VІІ-мо място 

 

“ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, град София 

 

VІІІ-мо място 

 

ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“, град Плевен 

 

ІX-то място 

 

“ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна 

 

X-то място 

 

“ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София 

 

XІ-то място 

“РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град 

Варна 

 

XIІ-то място 

 

“БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

XIІІ-то място 

 

“СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София 

 

XІV-то място 

“ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град 

Варна 

 

XV-то място 

 

О Т С Т Р А Н Е Н И   У Ч А С Т Н И Ц И: 

 

1. “ИКАР КОНСУЛТ“ АД, град София по Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: Участникът е представил нов ЕЕДОП за всяка една 

обособена позиция за която кандидатства, в който в Раздел Г: Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 



 

                       
 

възлагащия орган или възложителя на държавата членка от Част III: Основания за 

изключване от ЕЕДОП участникът е декларирал информацията относно наличие или 

липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 

254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, в друга държава членка или трета страна само за изпълнителния директор на 

„Икар консулт“ АД, град София.  

Същите обстоятелства не са декларирани от лицата подписали ЕЕДОП за всяка 

една от обособените позиции за които участникът кандидатства, а именно: Чавдар 

Иванов Кръстев, председател на Съвета на директорите на „Икар консулт“ АД, град 

София и Николай Асенов Николов, член на Съвета на директорите на „Икар консулт“ 

АД, град София. 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на 

чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страница 6-7 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 

в която участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 



 

                       
 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи“.  

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон“. 

От представеният нов ЕЕДОП, за всяка една от обособените позиции за които 

участникът кандидатства, участникът не отговаря на гореизложените изисквания.  

 С недеклариране в ЕЕДОП, за всяка една от обособените позиции за които 

участникът кандидатства, на обстоятелствата, свързани с личното състояние и 

информацията относно наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 

194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, 

аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета 

страна, както и с непредставяне на отделен ЕЕДОП при различие в обстоятелствата 

описани по-горе от Чавдар Иванов Кръстев, председател на Съвета на директорите на 

„Икар консулт“ АД, град София и Николай Асенов Николов, член на Съвета на 

директорите на „Икар консулт“ АД, град София, същите се явяват недекларирани 

относно посочените по-горе обстоятелства и съответно участника нарушава 

изложените нормативни разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила 

Решение № 1443/17.05.2017 година на Кмета на община Враца, с което одобрява 

обявлението и документацията за обществената поръчка и Решение № 1499/23.05.2017 

година на Кмета на община Враца за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация. 

 



 

                       
 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническите предложения на участника 

“ИКАР КОНСУЛТ“ АД, град София за Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, 

ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. 

(Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и за Обособена 

позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 

градска част на град Враца“ няма да бъдат разгледани.  

 

2. “ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, град Плевен по Обособена позиция 

№ 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – 

Проект 1“, по Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, по Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 Фактическо основание:  Участникът не е представил ЕЕДОП за всяка една от  

четирите обособени позиции за които кандидатства, а именно: за Обособена позиция 

№ 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – 

Проект 1“, за Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, за Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и за Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. Възложителят не е заложил в 

обявлението възможността по чл. 47, ал. 10 от ППЗОП и за всяка отделна позиция за 

която участникът кандидатства следва да подаде отделен ЕЕДОП. 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническите предложения на участника 

“ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, град Плевен за Обособена позиция № 1 – 

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, за 

Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 2“, за Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и 

обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и за Обособена позиция № 

4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на 

град Враца“ няма да бъдат разгледани.  

 

3. “АЛФА М-98“ ЕООД, град Габрово по Обособена позиция № 1 – 

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, 

по Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2“, по Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт 

и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт 



 

                       
 

и обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и по Обособена позиция 

№ 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част 

на град Враца“. 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: Участникът е представил нов ЕЕДОП за всяка една 

обособена позиция за която кандидатства, в който в Раздел Г: Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държавата членка от Част III: Основания за 

изключване от ЕЕДОП участникът не е декларирал информацията относно наличие или 

липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 

254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, в друга държава членка или трета страна отнасящи се за представляващия 

дружеството, а именно Николай Нанков Кънчев.  

Същите обстоятелства са декларирани за дружеството, а именно „Алфа М-98“ 

ЕООД, град Габрово, като същите не се отнасят за дружеството, а за лицата които го 

представляват, в случая трябва да са декларирани от името на Николай Нанков Кънчев, 

управител на „Алфа М-98“ ЕООД, град Габрово 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на 

чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страница 6-7 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 



 

                       
 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 

в която участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи“.  

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон“. 

От представеният нов ЕЕДОП, за всяка една от обособените позиции за които 

участникът кандидатства, участникът не отговаря на гореизложените изисквания.  

 С недеклариране в ЕЕДОП, за всяка една от обособените позиции за които 

участникът кандидатства, на обстоятелствата, свързани с личното състояние и 

информацията относно наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 

194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, 

аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета 

страна от лицето представляващо участника, същите се явяват недекларирани относно 

посочените по-горе обстоятелства и съответно участника нарушава изложените 

нормативни разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 

1443/17.05.2017 година на Кмета на община Враца, с което одобрява обявлението и 

документацията за обществената поръчка и Решение № 1499/23.05.2017 година на 



 

                       
 

Кмета на община Враца за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация. 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническите предложения на участника 

“АЛФА М-98“ ЕООД, град Габрово за Обособена позиция № 1 – „Енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, за Обособена 

позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 2“, за Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване 

на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване 

на административна сграда на Община Враца)“ и за Обособена позиция № 4 – 

„Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град 

Враца“ няма да бъдат разгледани.  

 

 4. “ЕММИ-КОНСУЛТ“ ООД, град Враца по Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“.  

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: Участникът е представил нови ЕЕДОП по двете 

обособени позиции за които кандидатства, в който в Раздел Г: Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държавата членка от Част III: Основания за 

изключване от ЕЕДОП участникът е декларирал информацията относно наличие или 

липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 

254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, освен ако не е налице изключенията по чл. 4 от същия закон 

не са декларирани от участника.   

Това е нарушение на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на 

чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страница 6-7 и 10 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 



 

                       
 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 

в която участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи“.  

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 



 

                       
 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 2.5.5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на 

основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона“. 

 От представеният нов ЕЕДОП по двете обособени позиции за които 

кандидатства участника не отговаря на гореизложените изисквания.  

 С недеклариране в ЕЕДОП, по двете обособени позиции за които участника 

кандидатства, обстоятелствата, свързани с личното състояние и информацията относно 

наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 

219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата по 

чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици, освен ако не е налице изключенията по чл. 4 от 

същия закон, същите се явяват недекларирани относно посочените по-горе 

обстоятелства и съответно участника нарушава изложените нормативни разпоредби на 

ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 1443/17.05.2017 година на Кмета на 

община Враца, с което одобрява обявлението и документацията за обществената 

поръчка и Решение № 1499/23.05.2017 година на Кмета на община Враца за одобряване 

на обявление за изменение или допълнителна информация. 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническите предложения на участника 

“ЕММИ-КОНСУЛТ“ ООД, град Враца за отстраняване по Обособена позиция № 3 

– „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“ няма да бъдат разгледани.  

 

5. “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив по Обособена позиция № 4 – 

„Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град 

Враца”. 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Фактическо основание: При разглеждането на ценовото предложение по 

Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” комисията констатира неточности при 

образуването на стойностите, а именно математически неправилно попълнено ценово 

предложение, както следва: 

Видно е, че има несъответствие между предложената цена за Обособена позиция 

№ 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част 



 

                       
 

на град Враца” без и с ДДС. Участникът е предложил в ценовото си предложение  цена 

в размер на 28 332,00 лева без включен ДДС и 33 986,40 лева с включен ДДС. При 

проверката на ценовото предложение комисията констатира следното – 28 332,00 лева х 

1,2 ДДС = 33 998,40 лева, а не посоченото в ценовото предложение 33 986,40 лева. 

Общата цена не се формира като сбор от множество единични цени, а се предлага обща 

стойност, като няма от къде комисията да свери как е формирана цената и комисията не 

може по безспорен начин да прецени коя от двете цени (с или без ДДС) е вярната.  

Въз основа на така констатираното несъответствие комисията не може по 

безсъмнен начин да установи коя е действително оферираната цена от участника – тази 

с или без ДДС. 

Порока в офертата на “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив не може да 

бъде преодолян нито чрез предоставяне на разяснения по реда на чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП, нито е в правомощията на комисията да преизчислява предложената от 

участника цена, тъй като по този начин ще се стигне до промяна на ценовото 

предложение, което е недопустимо на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. 

Участникът в процедурата е този, който е изготвил ценовото предложение на 

офертата си за участие по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната градска част на град Враца”, поради което той носи 

отговорността за допуснатите пропуски и грешки при формиране на ценовото си 

предложение. При наличието на допуснати несъответствия и грешки в офертата на 

същия, комисията не носи отговорност за последствията от това, да тълкува волята на 

участника и да извършва допълнителни действия за отстраняването им. 

Така констатираният порок в ценовата оферта на “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, 

град Пловдив по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната градска част на град Враца” не може впоследствие да 

бъде саниран от комисията, доколкото в дейността си по разглеждане, оценка и 

класиране на офертите на участниците същата е стриктно обвързана от нормативната 

уредба в областта на възлагане на обществените поръчки - Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка. 

Съгласно чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП комисията няма право да иска 

разяснения от участниците, които водят до промяна в ценовото им предложение, 

поради което участникът “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив по Обособена 

позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 

градска част на град Враца” следва да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ 

от ЗОП. 

В този смисъл влязло в сила Решение № 234 от 02.03.2017 година на 

Комисията за защита на конкуренцията. 

 

6. ЕТ “ЛЮБЕН КОВАЧЕВ“, град Враца по Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“. 

Правно основание: чл. 107, т. 3 от ЗОП. 

Фактическо основание: При оценяване на ценовите предложения комисията 

констатира, че цената, която подлежи на оценяване, определена от ЕТ “ЛЮБЕН 

КОВАЧЕВ“, град Враца е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност 

на останалите участници по Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и 



 

                       
 

внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и 

обновяване на административна сграда на Община Враца)“. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска с писмо с изх. № 7000-

271(1)/14.07.2017 година от ЕТ “ЛЮБЕН КОВАЧЕВ“, град Враца подробна писмена 

обосновка за начина на нейното образуване, която да се представи в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 

С писмо с вх. № 7000-271(2)/18.07.2017 година участника даде своята писмена 

обосновка.  

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник 

комисията не приема предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ в размер на 9 669,00 лева (девет хиляди шестстотин шестдесет и девет лева 

и нула стотинки) без включен ДДС, участникът не е регистриран по ЗДДС, за 

обективна със следните МОТИВИ: 

Участникът посочва опит на фирмата с изпълнени идентични обекти, като е 

посочил част от тях. Посочва, че дружеството не е регистрирано по ЗДДС. Посочва 

още, че управителят и експертите на екипа са пенсионери и че дружеството не 

разполага със служебни автомобили. След което е направил разчет на разходите за 

изпълнение на поръчката. Посочил е цената за заплащане на специалистите при 

посещенията на обекта, разходи интернет и телефон, офис разходи, печалба и други 

разходи.  

Участникът е посочил, че има наличие на изключителни благоприятни 

обстоятелства, като разполага офис на 200 метра от сградата на общината, както и че е 

изготвил оценка на съответствието на инвестиционния проект.  

 

 Участникът се позовава на екипа от експерти, който бил с богат практически 

опит, като всички са пенсионери, в дейностите по осъществяваните услуги. Участникът 

не е изяснил по какъв начин приложението на опита би повлияло върху цената за 

изпълнение на обособената позиция, в конкретни измерения.  

 Представената информация в табличен вид с ценовата разбивка на предложената 

цена за изпълнение на обособената позиция не извлича извод за наличието на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, съобразно следните съображения:  

Участникът не е представил никакви конкретни доказателства, от които да е 

видно гарантиране, че възнаграждението на ангажираните експерти за изпълнение на 

обособената позиция ще бъде посочената стойност в разбивката, а не по-висока (към 

обосновката не са представени договори, от които да е видно доказването на 

посочените суми).  

 Разбивката на видовете разходи сама по себе си не представлява обективни 

обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП и формиране на по-благоприятна цена, а 

единствено представлява аритметичен сбор на суми, които са декларативни и приети от 

самия участник, без всички да са еднозначно доказани. Още повече, че в конкретните 

решения за формиране на предложената от участника цена, не е посочено как е 

достигнато до приетите цени по отделните дейности и дали те са достатъчни за 

обезпечаването на успешното изпълнение на обособената позиция.   

 Наличието на офис в близост до обекта не е предпоставка, даваща предимство и 

осигуряваща икономически благоприятна особеност, предвид факта, че сред останалите 

участници има и такива, заявили, че разполагат с офис и персонал в град Враца.  



 

                       
 

 Посочените от участника обстоятелства не могат да бъдат кредитирани от 

комисията като обективни по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, поради което 

комисията счита, че участникът не се е обосновал изцяло и не е подкрепил в пълна 

степен твърденията си с надлежни доказателства.  

На основание чл. 72, ал. 3, изречение последно от ЗОП и предвид 

гореизложените мотиви комисията не приема писмената обосновка и предлага за 

отстраняване ЕТ “ЛЮБЕН КОВАЧЕВ“, град Враца по Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

За изпълнители на обществената поръчка участниците класирани на първо място 

за всяка една обособена позиция, а именно: 

1. За обособена позиция № 1 – „ Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 1“ - ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, 

град София. 
2. За обособена позиция № 2 - „ Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 2“ - “КОДАС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. 

София. 
3. За обособена позиция № 3 - „ Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки 

за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ - “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, град София. 
4. За обособена позиция № 4 - „ Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“ - “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, град София. 
 

На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП решението да се изпрати в един и същи ден 

на участниците и да се публикува в профила на купувача. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП в 

десет дневен срок. 

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на 

конкуренцията с административен адрес: град София 1000, бул. „Витоша“ № 18 и 

интернет адрес: www.cpc.bg. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ПЕТЯ ЯНЕВА ДОЛАПЧИЕВА 

Зам. -кмет на община Враца 

За Кмет на община Враца 

Съгласно Заповед № 1243  

от 24.07.2017 година    

 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42, АЛ. 5 ОТ 

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 И  

ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 

http://www.cpc.bg/

