
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за определяне на изпълнител 

 

№ 2621 

град Враца, 27.07.2018 година 

 

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

поръчки и отразени резултати в Протокол от 27.07.2018 година на комисия назначена 

със Заповед № 1294/16.07.2018 година за извършване на подбор на участниците, 

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

„Текущ ремонт на обществени сгради и спортни площадки“, открита с Решение № 

1899/11.06.2018 година, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

11.06.2018 година с уникален номер: 00814-2018-0020 и изменена с Решение № 

1959/15.06.2018 година за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация, с прогнозна стойност в размер на в размер на 338 097,47 лева (триста 

тридесет и осем хиляди деветдесет и седем лева и 47 стотинки), без включен ДДС, и 

публикувана в профила на купувача - http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=683.  

 

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 

горепосоченият протокол по реда на чл. 181, ал. 5 от ЗОП, от комисия назначена със 

Заповед № 1294/16.07.2018 година за провеждане на публично състезание по реда на 

ЗОП, извършени по съответните икономически и технически критерии и получено 

класиране съответствие с критерий „оптимално съотношение качество/цена” (чл. 70, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП). 

 

О Б Я В Я В А М: 

Класиране на участниците в публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Текущ ремонт на обществени сгради и спортни площадки“, 

както следва: 

 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

„ОПАЛ-94”АД, гр. Враца 
 

І-во място 

  

„ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. Самоков 
 

IІ-ро място 

 

 

 

 

 

 

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=684


О Т С Т Р А Н Е Н  У Ч А С Т Н И К: 

 

1. „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. СОФИЯ 

МОТИВИ: 

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

Фактическо основание: При оценяването на ценовите предложения, 

комисията констатира, че цената, която подлежи на оценяване, определена от 

„ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. СОФИЯ е с повече от 20 на сто по-благоприятна от 

средната стойност на останалите участници 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

2410(1)/19.07.2018 година от „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. СОФИЯ подробна 

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

срок от получаване на искането. 

С писмо с вх. № 2600-2410(1) от 20.07.2018 година, участникът даде своята  

писмена обосновка.  

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник, 

комисията не приема представляваща сбор от всички единични цени без включен 

ДДС, подлежаща на оценка, за изпълнение на обществената поръчка, която е в размер 

на: 1 370,45 лева (хиляда триста и седемдесет лева и четиридесет и пет стотинки) 

без включен ДДС, за обективна със следните МОТИВИ: 

  Обосновка на участника: Участникът посочва, че е съобразил със средната 

часова ставка със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 

за определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход.  

  След което, участникът посочва, че е производител и дистрибутор на основни 

строителни материали и че разполага с фабрика за производство на всички видове 

хидроизолационни материали на битумна основа. 

  Накрая, в писмената си обосновска, участникът посочва, че разполага със 

собствена и наемна механицзация увеличаваща производителността.  

  Мотиви на комисията: Участникът излага мотиви, че се е съобразил със 

средната часова ставка със  Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване 

за 2018 година. 

  Спазването на действащото законодателство, в случая Закона за бюджета на 

Държавното обществено осигуряване за 2018 година, не дава предимство на „ИЗОЛА-

ПЕТРОВ” ЕООД, гр. СОФИЯ при формирането на цената, тъй като спазването на 

действащото законодателство е императивно задължение за всички участници, което 

не може да бъде квалифицирано като преимущество на участника при формиране на 

цената. Комисията счита, че посоченото не е обективно обстоятелство. 

 Участникът посочва, че производител и дистрибутор на основни строителни 

материали и че разполага с фабрика за производство на всички видове 

хидроизолационни материали на битумна основа и че разполага със собствена и наемна 

механицзация увеличаваща производителността.    

  Тези обстоятелства не са подкрепени с никакви доказателствени документи, 

които да подкрепят твърденията на участника, съгласно чл. 72, ал. 3, изречение 

последно от ЗОП, че че е производител и дистрибутор и че има на разположение 

механицзация увеличаваща производителността. 

В представената писмена обосновка участникът не е посочил какъв е размерът 

на разходите за човешките ресурси. Не е посочил колко е броят на ангажираните лица, 

които ще изпълняват дейностите по изпълнение на обществената поръчка, и какъв е 

размерът на възнаграждението им. Не е представил доказателства свързани с 

собствената материално-техническа база и наличието на механизация. Изложените от 

участника обстоятелства, не са подкрепени с никакви доказателствени документи, 



които да подкрепят твърденията на участника, съгласно чл. 72, ал. 3, изречение 

последно от ЗОП.  

В представената писмена обосновка участникът не е направил разбивката на 

видовете разходи, за да представи обективни обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП и 

как се е формирала по-благоприятната цена. Участникът по никакъв начин не доказва, в 

писмената си обосновка, как е достигнал до цената представляваща сбор от всички 

единични цени, подлежаща на оценка,  и дали тя е достатъчна за обезпечаването на 

успешното изпълнение на обществената поръчка.   

Комисията не намира доводи и доказателства свързани с благоприятни условия 

и икономичност при формиране на цената. 

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 „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. СОФИЯ, на основание чл. 107, т. 3 от 

ЗОП. 

 

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП комисията предлага следните участници да 

не бъдат класирани: 

1. Участник – „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе.  

2. Участник – „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД, гр. Самоков. 

3. Участник – „ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД, гр. София. 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

За изпълнител на обществената поръчка участника класиран на първо място, а 

именно: „ОПАЛ-94”АД, гр. Враца. 

 

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: 

 

КАЛИН АНГЕЛОВ КАМЕНОВ 

Кмет на община Враца 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО И ЗАЛИЧЕНО 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/

