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Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 Петко Николов

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
Весела Антонова
Зорница Иванова

Петя Велчева

при  участието  на  секретар  –  протоколиста  Милена  Емилова,  разгледа  в 
закрито заседание, проведено на 08.12.2011 г., преписка № КЗК – 1290/1291/2011 г., 
докладвана от г-жа Зорница Иванова, член на Комисията.

В Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ е образувано производство по 
преписка № КЗК-1290/10.11.2011 г., във връзка с жалба вх. № ВХР - 2460/07.11.2011 г. 
от страна на ДЗЗД „Воден Цикъл 2011” срещу Решение № 1440/26.10.2011 г. на вр.и.д. 
кмет  на  община  Враца  за  класиране  на  участниците  и  избор  на  изпълнител  на 
обществена  поръчка  с  предмет:  „Реконструкция  на  водопроводна  мрежа  и 
реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца- ЕТАП 1” по 
проект 5811-65-256 „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” по Оперативна 
програма  „Околна  среда  2007-2013  г.”,  открита  с  Решение  № 920/13.07.2011  г.  на 
възложителя.

С писмено становище с вх. № към КЗК-1290/11.11.2011 г. възложителят прави 
искане за допускане на предварително изпълнение. С Определение № 1585/17.11.2011 
г. на основание чл. 121б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 121б, ал. 1 и чл. 121, ал. 1 от 
ЗОП КЗК оставя без уважение искането.

В Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ е образувано производство по 
преписка № КЗК-1291/10.11.2011 г., във връзка с жалба вх. № ВХР - 2462/07.11.2011 г. 
от страна на Консорциум „Воден проект Враца” срещу Решение № 1440/26.10.2011 г. 
на вр.и.д. кмет на община Враца за класиране на участниците и избор на изпълнител 
на  обществена  поръчка  с  предмет:  „Реконструкция  на  водопроводна  мрежа  и 
реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца- ЕТАП 1” по 
проект 5811-65-256 „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” по Оперативна 
програма  „Околна  среда  2007-2013  г.”,  открита  с  Решение  № 920/13.07.2011  г.  на 
възложителя.
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С писмено становище с вх. № към КЗК-1291/11.11.2011 г. възложителят прави 
искане за допускане на предварително изпълнение. С Определение № 1586/17.11.2011 
г. на основание чл. 121б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 121б, ал. 1 и чл. 121, ал. 1 от 
ЗОП КЗК оставя без уважение искането.

С протоколно определение № 1932/24.11.2011 г. КЗК обединява преписките в 
общо производство като новата преписка се води под № КЗК-1290/1291/2011 г.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА ДЗЗД „ВОДЕН ЦИКЪЛ 2011”

ДЗЗД  „Воден  цикъл  2011”  обжалва  като  незаконосъобразно  Решение  № 
1440/26.10.2011  г.,  с  което  е  класирано  на  второ  място.  В  жалбата  се  посочва,  че 
класираният  на  първо  място  Консорциум  „Сдружение  Враца”  е  следвало  да  бъде 
отстранен от участие в процедурата, доколкото не отговаря на изискването на т. 3 от 
раздел III.2.2 “Икономически и финансови възможности” от обявлението и т. 2.1.3 от 
раздел  „Минимални  изисквания  за  икономическото  и  финансово  състояние  на 
участниците”  от  документацията.  В тази връзка  се  сочи,  че  видно от Протокол № 
1/19.08.2011  г.  спрямо  Консорциум  „Сдружение  Враца”  е  констатирано,  че  по 
отношение на две от представените банкови удостоверения липсва изрично посочване 
на размера на свободните средства на ползваните кредити,  а  именно на „Опал 94” 
ООД и на „Корект” ООД. В конкретния случай според жалбоподателя, имайки пред 
себе  си  удостоверения  от  банки,  комисията  за  провеждане  на  процедурата  не  е 
следвало да прилага разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, доколкото в офертата се 
съдържа изискуем и редовен (от гледна точка на реквизити и форма) документ като 
непосочването  на  свободните  средства  по  ползваните  кредити  в  банковите 
удостоверения не ги прави нередовни документи по смисъла на чл. 68, ал. 7 и ал. 8 от 
ЗОП, а документи, които не отговарят на предварително заложените от възложителя 
изисквания.  ДЗЗД  „Воден  цикъл  2011”  счита,  че  по  този  начин  е  предоставена 
възможност на класирания на първо място участник да отстрани порок в офертата си, 
който е следвало да се констатира на по- късен етап от процедурата и което е довело 
до  опорочаването  на  последната.  От  друга  страна  се  отбелязва,  че  представените 
допълнително  банкови  удостоверения  са  с  дата,  следваща  датата  на  подаване  на 
офертата, т.е. удостоверят едно по- късно финансово състояние на „Опал 94” АД и 
„Корект” ООД, което би могло да е различно от това към момента на подаване на 
офертата. 

На следващо място в жалбата се излага твърдението, че методиката в частта 
оценка  на  техническо  предложение  не  е  правилно  приложена  спрямо  ДЗЗД 
„Сдружение  Враца”  и  ДЗЗД  „Воден  цикъл  2011”.  Посочва  се,  че  мотивите  на 
комисията  във  връзка  с  извършеното  оценяване  не  кореспондират  с  фактическата 
обстановка като необосновано не са отчетени множество предимства в предложената 
от ДЗЗД „Воден цикъл- 2011” концепция за изпълнение, докато за сметка на това не са 
обсъдени  и  в  този  смисъл  премълчани  множество  недостатъци  в  концепцията  за 
изпълнение  на  ДЗЗД  „Сдружение  Враца”.  Отбелязва  се,  че  действително  в 
оперативната самостоятелност на комисията е да определи колко точки ще получат 
участниците  по  този  показател,  но  последните  трябва  както  да  кореспондират  с 
действителната  фактическа  обстановка,  така  и  да  бъдат  обосновани  чрез  анализ  и 
сравнение с техническите предложения на другите участници в процедурата. Сочи се 
още, че за да получи максимален брой точки предложената концепция за изпълнение 
на  ДЗЗД „Сдружение  Враца”  е  следвало да  покрива  всички критерии,  включени в 
максималното оценяване на участниците, което според жалбоподателя не е така. Като 
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пример  в  жалбата  се  излага,  че  по  подпоказател  ТО1  спрямо  концепцията  на 
класирания на първо място участник е констатирано, че в списъка на персонала, който 
ще  бъде  ангажиран  за  изпълнение  на  дейностите  не  е  включен  достатъчен  брой 
геодезисти,  което  води  до  несъобразяване  със  спецификата  на  линейното  ВиК 
строителство, както и че не се открива изчерпателност и техническа детайлност по 
начините и методиката на изпитване на водопроводни канални трасета и т.н. като в 
обобщение ДЗЗД „Воден цикъл- 2011” сочи, че класираният на първо място участник 
не  покрива  напълно  предварително  обявените  критерии  за  максимално  оценяване, 
както  и  предварително  заложените  изисквания  на  възложителя  в  техническата 
спецификация. В жалбата се оспорват и мотивите на комисията, довели до по- ниското 
оценяване на жалбоподателя,  като са  изложени подробни аргументи в тази насока. 
Отбелязва се, че визираните от инж. Добромир Добрев неточности в концепцията за 
изпълнение нямат за последица неизпълнение на критериите за максимално оценяване 
по показател ТО1, а напротив, посочено е, че са представени задълбочено и подробно 
всички необходими етапи в изпълнение на работите. 

В жалбата се сочи още, че спрямо извършеното оценяване по подказатели ТО2 
и ТО3 не са изложени недостатъци, които да обосновават присъдените по- малък брой 
точки на ДЗЗД „Воден цикъл- 2011”. Също така според жалбоподателя, при детайлно 
сравнение  на  мотивите  на  комисията  се  установява  идентентичност  относно 
техническите предложения на ДЗЗД „Сдружение Враца” и ДЗЗД „Воден цикъл 2011”.

С  оглед  на  гореизложеното  жалбоподателят  моли  КЗК  да  отмени  като 
незаконосъобразно Решение № 1440/26.10.2011 г. за класиране на участниците и избор 
на изпълнител.

С  допълнение  към  жалба  вх.  № към  КЗК-1290/08.12.2011  г.  ДЗЗД  „Воден 
цикъл 2011” навежда допълнително твърдение, а именно, че ДЗЗД „Сдружение Враца” 
е представило договор за създаване на консорциум, който не отговаря на изискванията 
на възложителя и в частност всеки от съдружниците в гражданското дружество заедно 
и поотделно да отговарят за изпълнението на договора.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА КОНСОРЦИУМ „ВОДЕН ПРОЕКТ ВРАЦА”

Консорциум „Воден проект Враца” обжалва като незаконосъобразно Решение 
№ 1440/26.10.2011 г. 1, с което за изпълнител на обществената поръчка е избрано ДЗЗД 
„Сдружение Враца”. В жалбата се посочва, че в нарушение на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП 
нито в обжалвания акт,  нито в протоколите от работата на комисията се съдържат 
подробни мотиви, обосноваващи присъдените точки. В тази връзка се отбелязва, че 
съобразно утвърдената методика за обосноваване на оценките по всеки един показател 
следва да се направи кратко описание на положителните и отрицателните страни на 
офертите на участниците като при тяхното сравняване трябва да може да се направи 
извод за присъдените точки. Жалбоподателят сочи, че в конкретния случай комисията 
за  провеждане  на  процедурата  е  преповторила  селективно  моменти  от  доклада  на 
консултантите,  с което напрактика е довело до липса на обосновка на направеното 
оценяване като съществени отрицателни страни в офертата на класирания на първо 
място участник и констатирани от консултантите не са взети в предвид от страна на 
помощния  орган,  а  само  са  изтъкнати  положителните  страни.  Като  допълнителен 
аргумент в тази насока се излага, че единият от консултантите е констатирал спрямо 
ДЗЗД „Воден проект Враца” и ДЗЗД „Сдружение Враца”, че и двамата участника са 

1 В жалбата е допусната техническа грешка в изписването на номера на обжалваното решение.
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включили разработки за опазване на околната среда за обект ПСОВ- Враца, а не ВиК 
мрежа, като така установеното обстоятелство е отразено като недостатък само спрямо 
жалбоподателя. 

На  следващо  място  в  жалбата  се  твърди,  че  обжалваният  акт  е  издаден  в 
нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК и на чл. 2 от ЗОП. 

С оглед на гореизложеното Консорциум „Воден проект Враца” моли КЗК да 
отмени като незаконосъобразно Решение № 1440/26.10.2011 г. и да върне преписката 
на  възложителя  за  продължаване  на  процедурата  от  последното  законосъобразно 
решение или действие. 

СТАНОВИЩЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

Възложителят  оспорва  изцяло  жалбите  по  същество  като  излага  следните 
съображения:

Относно  твърденията,  касаещи  класирания  на  първо  място  участник,  се 
посочва, че в конкретния случай комисията за провеждане на процедурата е приела, че 
представените  от  ДЗЗД  „Сдружение  Враца”  банкови  удостоверения  не  носят 
необходимата информация, за да може да бъде осъществена последващата преценка за 
съпоставимост на офертата с изискванията за подбор. Именно в тази връзка е изискан 
конкретен  документ,  а  именно  удостоверение,  съдържащо  изискуемата  съгласно 
документацията за участие информация, а именно за размера на свободните ресурси. С 
тези си действия според възложителя помощният му орган е приел, че не е представен 
изискуем документ и повторно го е изискал. В допълнително представените банкови 
удостоверения, банката – издател изрично е посочила, че свободните средства са били 
налични  към  12.08.2011  г.,  респективно  към  15.08.2011  г.,  което  отговаря  на 
предварително обявените условия.

По отношение на твърденията за неправилно приложена методика в частта за 
оценка на техническото предложение, се сочи, че в приложеното експертно становище 
към  Протокол  №  2,  подписано  от  всички  членове  на  комисията,  е  представена  в 
синтезиран вид общата оценка, базираща се на индивидуалните становища на всички 
членове  на  комисията,  представени  в  текстово  и  цифрово  изражение  като  е 
акцентирано на плюсовете и недостатъците на всяка една от представените оферти. 
Отбелязва се още, че привлечените консултанти са включени в работата на комисията, 
за  да  я  подпомагат  със  специализираните  си  знания  и  становища,  но  не  и  да  я 
подменят  като  в  случая  общата  оценка  на  техническите  предложения  е  средно 
аритметичната стойност на всички оценки на членовете на комисията,  каквато е  и 
утвърдената методика. В становището се уточнява, че заложеният начин за оценяване 
по спорните показатели, предполага свобода на преценката на членовете на комисията 
с оглед на притежаваните от тях експертни знания, възможности и квалификация в 
определена професионална област.

СТАНОВИЩЕ ОТ ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ- ВРАЦА”

Заинтересованото  лице  оспорва  изцяло  жалбите  по  същество  като  излага 
подробни съображения в тази насока. Посочва, че спорните банкови удостоверения, 
както в първоначалния си вид, така и в представения в последствие такъв категорично, 
ясно и недвусмислено удостоверяват наличието на необходимите финансови средства 
за  изпълнение  на  поръчката.  В  становището  се  съдържат  и  аргументи  срещу 
констатираните  неточности  в  техническото  предложение  на  класирания  на  първо 
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място  участник  от  страна  на  привлечения  консултант.  В  заключение  се  сочи,  че 
комисията за провеждане на процедурата се е придържала стриктно към утвърдената 
методика за оценка на офертите и е прилагала същата по еднакъв начин спрямо всички 
допуснати до оценяване оферти.

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

I. Идентификация на страните:
А.  ДЗЗД  „ВОДЕН  ЦИКЪЛ  2011” /жалбоподател/  -  създадено  с  договор  от 

04.08.2011 г. между:
1)  „Водстрой  98”  АД(водещ партньор)-  вписано  в  Търговския  регистър  към 

Агенция по вписванията с ЕИК 119081953, със седалище и адрес на управление гр. 
София,  ул.  „Шандор  Петьофи”  №  13-15.  Дружеството  се  представлява  от 
Изпълнителния директор Иван Мирински.

2)  „Интегрирани  пътни  системи”  АД-  вписано  в  Търговския  регистър  към 
Агенция по вписванията с ЕИК 200408908, със седалище и адрес на управление гр. 
София, ж. к. „Красно село”, бл. 199, ет. 11, ап. 48. Дружеството се представлява от 
Изпълнителния директор Ясен Ишев.

3) „Дар 55” ЕООД- вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията 
с  ЕИК 119625020,  със  седалище и  адрес  на  управление  гр.  Нова  Загора,  8900,  ул. 
„Стефан Караджа” № 42. Дружеството се представлява от Управителя Пепа Попова.

Целта  на  обединението  е  обединяване  на  усилията  за  участие  в  обществена 
поръчка  с  предмет:  „Реконструкция  на  водопроводната  мрежа  и  реконструкция  и 
удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца- Етап I”.

Обединението  е  със  седалище  и  адрес  на  управление  гр.  София,  1606,  ул. 
„Шандор  Петьофи”  №  13-15  и  се  представлява  от  изпълнителния  директор  на 
„Водстрой 98” АД – Иван Мирински.

Б. КОНСОРЦИУМ „ВОДЕН ПРОЕКТ ВРАЦА”  /жалбоподател/ -  създадено с 
договор от 10.08.2011 г. между:

1) САД Компани женерал де Траво д’Хидролик- дружество, организирано и 
съществуващо съгласно законодателството на Франция и регистрирано в регистъра на 
търговските дружества в Париж под номер RCS B 562 077 503, с централен офис на ул. 
Ру  де ла  Бом № 28,  Париж,  Франция,  чрез  своя клон в България САД С. А,  клон 
България,  вписан  в  Търговския  регистър  към  Агенция  по  вписванията  с  ЕИК 
200816055, със седалище и адрес на управление гр. София, 1111, ж. к. Яворов, бл. 73, 
етаж 5, ап. 9 и представлявано от Жан- Мишел Джелоян.

2)  „Строително-  предприемачески  холдинг”  ЕООД-  вписано  в  Търговския 
регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130917415,  със седалище и адрес на 
управление гр. София, ул. „Буная” № 8, офис № 7. Дружеството се представлява от 
Управителя Георги Георгиев. 

Обединението  е  създадено  с  цел  участие  в  обществена  поръчка  с  предмет: 
„Реконструкция  на  водопроводната  мрежа  и  реконструкция  и  удължаване  на 
канализационната мрежа на гр. Враца- Етап I”.

Обединението се представлява от Жан- Мишел Джелоян и е с адрес гр. София, 
1112, кв. Яворов, бл. 73, ет. 5, ап. 9.

В. КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА – възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП с 
адрес гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6.

Г. ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ ВРАЦА” /заинтересовано лице/ - създадено с договор от 
11.08.2011 г. между:
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1) „Опал 94” АД – вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 
ЕИК 106011086, със седалище и адрес на управление гр. Враца, бул. „Мито Орозов” № 
28. Дружеството се представлява от Председателя на Съвета на директорите – Тодор 
Топалски.

2) „Инертстрой- Калето” АД – вписано в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията с ЕИК 106028833, със седалище и адрес на управление гр. Мездра, ул. 
„Иван вазов”  № 2.  Дружеството се  представлява  от Изпълнителния директор Тони 
Йорданов.

3)  „Иванов-53”  ЕООД –  вписано  в  Търговския  регистър  към  Агенция  по 
вписванията с ЕИК 106574736,  със седалище и адрес на управление гр.  Враца,  ул. 
„Трайко Китачев” № 10, вх. В, ап. 40. Дружеството се представлява от Управителя –
Иван Иванов.

4) „Корект” ООД- вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 
ЕИК 106047883, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. „Илинден” № 4. 
Дружеството се представлява от Управителя –Бойко Борисов.

5) „Строителна компания” ООД – вписано в Търговския регистър към Агенция 
по вписванията  с  ЕИК 106567617,  със  седалище и  адрес  на управление  гр.  Враца, 
Хранително-  вкусова  зона.  Дружеството  се  представлява  от  Управителя-  Росен 
Дудушки.

6)  „Хидрострой”  ООД –  вписано  в  Търговския  регистър  към  Агенция  по 
вписванията с ЕИК 823073008, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. 
Караманица № 24. Дружеството се представлява от Управителя- Таня Каменова.

7) „Мисрал- ТСС- Стоянова, Стоянов” СД- вписано в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията с ЕИК 106012195, със седалище и адрес на управление гр. 
Козлодуй,  жк.  Монолитка,  бл.  8/9,  ет.  3,  ап.  5.  Дружеството  се  представлява  от 
Управителя- Вилиана Стоянова. 

8)  Държавно  предприятие  „Строителство  и  възстановяване”-  София – 
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130568383, със 
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54. Предприятието 
се представлява от Главния директор –Цветан Хаинов.

9)  „Аква Груп- В” ЕООД –  вписано в Търговския  регистър към Агенция по 
вписванията  с  ЕИК 131013609,  със  седалище и  адрес  на  управление  гр.  София,  с. 
Кривина. Дружеството се представлява от Управителя –Велин Колев.

10) „Заводски строежи- Козлодуй” АД – вписано в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията с ЕИК 106002315, със седалище и адрес на управление гр. 
Козлодуй, площадка АЕЦ. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор 
Валентин Стефанов.

Целта  на  обединението  е  обединяване  на  усилията  за  участие  в  обществена 
поръчка  с  предмет:  „Реконструкция  на  водопроводната  мрежа  и  реконструкция  и 
удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца- Етап I”.

ДЗЗД  „Сдружение  Враца”  се  представлява  от  Бойко  Борисов-  управител  на 
„Корект” ООД и със седалище и адрес на управление гр. Враца, бул. „Мито Орозов” 
№ 28.

II. Установени факти:
1. С решение № 920/13.07.2011 г. на кмета на община Враца е открита „открита” 

по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на 
водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на 
гр. Враца – ЕТАП 1”.
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С  решението  са  одобрени  обявлението  и  документацията  за  участие  в 
процедурата.

2.  Съобразно  раздел  III.2.2.  „Икономически  и  финансови  възможности”  от 
обявлението  за  обществена  поръчка  участникът  трябва  да  разполага  със  свободни 
средства  по  кредитна  линия  или  собствен  финансов  ресурс  за  финансиране  на 
работите  в  размер  на  не  по-  малко  от  4 000 000  лв.  под  формата  на  пари  в  брой, 
гарантирана неотменима кредитна линия,  отпусната  от  банка  или друга приемлива 
форма  на  разполагаеми  средства,  което  се  доказва  с  банкова  атестация/  банково 
удостоверение от обслужващата банка за наличие на това изискване. Посочено е, че 
датата на документа от банката да е не по- рано от двадесет дни от датата на подаване 
на офертата като в случай, че участникът е обединение, изискването ще се прилага за 
обединението като цяло.

2.1.  Избраният критерий за оценка е икономически най- изгодната оферта при 
показатели: финансова оценка на предложението (ФО) с тежест 40 % и техническа 
оценка на предложението (ТО) с тежест 60 %. 

3. В раздел IX от документацията за участие е описана методиката за оценка на 
офертите.  Съобразно  последната,  техническата  оценка  на  предложението  (ТО)  е 
експертна като максималната стойност, която може да получи участник в процедурата 
е  100  т.  Оценяването  се  извършва  чрез  сравняване  на  представените  технически 
предложения  за  изпълнение  на  договора  –  концепции  за  работа,  обосновки  и 
доказателства в отделните оферти и се определя по следната формула: ТО= (ТО1 + 
ТО2 + ТО3) х 2 , където ТО1 е оценка на предложената концепция за изпълнение с 
максимално възможна оценка от 25 точки, ТО2 е оценка на предложената оценка на 
риска  с  максимална  оценка  15  точки  и  ТО3  е  оценка  на  предложените  мерки  за 
опазване на околната среда с максимално възможна оценка 10 точки. 

3.1. ТО1  - посочено е, че участникът трябва да разработи цялостна концепция за 
изпълнение на проекта, включваща минимум следното:

- Организационна схема в етапа на подготовка на строителната площадка, с която 
се  цели  постигане  на  максимална  адекватна  база  за  успешно  стартиране  на 
строителните дейности. Участникът трябва да опише своето виждане за организация в 
етапа на подготовката на строителната площадка като посочи дейностите, които ще 
извърши  преди  започване  на  строителните  работи,  разпределението  на  задачите  в 
екипа,  начина  на  комуникация  с  възложителя,  организацията  по  съгласуване  с 
компетентните инстанции на започването на строителните дейности.

-  Организационна  схема  в  етапа  на  доставка  на  материалите  и  съоръженията 
съгласно проектното решение, с което се цели постигане на регулярни и качествени 
доставки  на  материали  и  оборудване,  необходими  за  срочното  и  качествено 
изпълнение на строителния процес. Участникът трябва да опише последователността 
и разпределението във времето на доставките и материали и оборудване, методите за 
контрол,  които  ще  приложи за  спазване  на  срока  и  гарантиране  на  качеството  на 
доставките.

- Организационна схема в етапа на строителството. Участникът трябва да опише 
основните технологични етапи, начина на организация и управление на строителния 
процес,  предвиждането  си  за  технически  и  човешки  ресурси,  разпределението  на 
механизацията  и  персонала  в  етапите  на  изпълнение,  координация  на  дейностите, 
взаимодействие с различните участници в процеса. Визия за гарантиране на услугата 
ВиК в районите, в които се извършват интензивни строително- монтажни работи.

-  Организационна  схема в  етапа  на въвеждане  в  експлоатация и постигане  на 
проектните показатели. Участникът трябва да опише последователност на работите за 
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провеждане на изпитванията след завършване на обекта за доказване на проектните 
показатели и въвеждане на обекта в експлоатация. Прилага се ориентировъчен линеен 
календарен график за изпълнението на СМР, разположен във времето, представляващ 
действителните  общи  намерения  на  изпълнителя  за  етапното  изпълнение  на 
строителството, дейностите, услугите и доставки до завършване в определения срок и 
да обхваща времето за подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на всички 
етапи. Линейният график за изпълнението на СМР трябва да се изготви по подобекти 
и  участъци  (улици,  квартали),  имайки  предвид  сроковете  и  задълженията  за 
съгласуване в съответствие с изискванията на техническата спецификация.  От него 
трябва  да  личат  междинните  срокове  за  завършване  на  отделните  подобекти  и 
участъци  от  работите.  Графикът  трябва  да  включва  времето  за  изпълнение, 
последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между 
отделните етапи да демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в 
рамките на поставените крайни срокове,  при минимални усложнения,  свързани със 
затваряне на улици и прекъсване на движението в кварталите. Дейностите в линейния 
график  подлежат  на  последващо  съгласуване  със  законоустановените  органи  след 
подписване на договора за изпълнение.

-  Методи  и  организация  на  текущия  контрол.  Участникът  трябва  да  опише 
методите,  които  ще  прилага  при  осъществяване  на  контрола  при  изпълнение  на 
доставките  на  материали  и  оборудване,  включващ  контрол  при  производителя, 
контрол  при  доставката  франко  склад  на  изпълнителя,  контрол  при  монтаж, 
изпитвания, проби и други, които участникът смята да приложи при изпълнение на 
поръчката  с  цел  качественото  й  изпълнение,  както  и  методите  на  контрол  при 
строителните дейности.

- Мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване 
на  строителни  дейности,  имайки  в  предвид,  че  строителството  се  изпълнява  в 
застроени жилищни райони.

Определено е, че максималния брой точки е 25 точки, присъждани по следния 
начин:

●  В  представената  от  участника  концепция  за  изпълнение  на  проекта  е 
представено  подробно  и  задълбочено  описание  на  изискващите  се  от  възложителя 
организационни схеми и система за контрол. Правилно са определени и съобразени 
със спецификата на проекта и нормативната уредба условията, методите, похватите и 
организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи 
на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила в това 
число  обем  работи,  брой  работници  за  етапа,  координация  на  дейностите, 
взаимодействие с различните участници в процеса. Предвидените дейности в етапа на 
подготовка са правилно изброени и създават предпоставка за нормално стартиране на 
строителството. Описаните начини и срокове на доставка на материали и оборудване 
са аргументирано обвързани с организационната схема за строителството. Методите и 
организацията на текущия контрол са правилно формулирани и планирани в периода 
на производство на материали и оборудване, доставка и монтаж. Ангажиментите по 
доставка,  съхранение,  монтаж  и  пуск  са  правилно  оценени,  подробно  описани  и 
гарантират  качественото  изпълнение  на  проекта.  Организационният  план  правилно 
формулира  и  проследява  технологичните  етапи  за  изпълнение  на  строителството. 
Правилно е подбран подхода и начина на работа на съществуващите съоръжения по 
време на изпълнение на строителството. Описаните технически и човешки ресурси и 
тяхното  разположение  във  времето  кореспондират  с  етапите  на  изпълнение  на 
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дейностите и гарантират успешното изпълнение на проекта. Правилно са планирани 
техническото  и  кадрово  обезпечаване  в  периода  на  изпитания  за  доказване  на 
проектните  показатели.  Посочените  мерки  за  намаляване  на  затрудненията  на 
местното население гарантират безопасността, удобството на жителите и намаляват 
риска от социално напрежение по време на строителството – участникът получава от 
17 т. до 25 точки.

● В представената от участника концепция за изпълнение на проекта фигурират 
посочените за разработка обособени позиции, включващи визираните организационни 
схеми,  доставка  на  материали  и  оборудване,  строителство  и  въвеждане  в 
експлоатация. Участникът описва дейностите по подготовка на строителния процес, 
включително подготовката на строителната площадка, но представената разработка и 
нейната  обвързаност  с  цялостното  изпълнение  на  проекта  не  дава  сигурност  на 
възложителя за качественото и своевременно изпълнение. Доставката на оборудването 
не  съвпада  с  някои  основни  етапи  от  организационна  схема  на  строителството. 
Методите за контрол са или неправилно формулирани или неправилно планирани в 
периода  на  производство  на  материали  и  оборудване.  Описаните  ангажименти  по 
доставка,  съхранение,  монтаж и пуск на оборудването не гарантират качеството на 
изпълнение. Организационният план проследява технологичните етапи за изпълнение 
на  строителството,  но  посоченото  не  дава  яснота  за  работата  на  съществуващите 
съоръжения.  Има  пропуски  в  описаното  ресурсно,  или  документално  или  кадрово 
обезпечаване  в  периода  на  изпитвания.  Разработката  на  методологията  показва 
незадълбочено и недостатъчно познаване на проекта и специфичните изисквания за 
неговата реализация. Посочените мерки за намаляване на затрудненията на местното 
население отчасти осигуряват намаляване на неудобствата по време на строителство – 
участникът получава от 9 точки до 16 точки.

●В  представената  от  участника  концепция  се  отчита  слабо  познаване  на 
спецификата  на  проекта.  Посочената  последователност  и  разпределение,  тяхната 
обвързаност с организационната схема за изпълнение на строителството,  описаните 
методи  за  контрол  не  гарантират  срочно  и  качествено  изпълнение,  съществуват 
пропуски и непълноти. Организационният план не формулира всички технологични 
етапи,  съгласно  изискванията  на  техническите  спецификации,  представената 
разработка  не  гарантира  работата  на  съществуващите  съоръжения  по  време  на 
строителството.  Неточно  формулирано  и  определено  ресурсно,  документално  и 
кадрово обезпечаване в периода на изпитвания за доказване на проектните показатели. 
Разработените  мерки  за  намаляване  на  затрудненията  на  местното  население  не 
гарантират сигурността и/ или неудобствата – участникът получава от 1 точка до 8 
точки. 

3.2. ТО2 - Оценка на предложената оценка на риска с максимален брой точки 15. 
Посочено е, че участникът трябва да представи своята оценка на възможните рискови 
фактори,  които  биха  повлияли  за  успешното  реализиране  на  проекта,  като  ги 
идентифицира, степенува по важност (ниска, средна, висока, с повишено внимание) и 
оцени вероятността и въздействието им. Участникът трябва да представи конкретни 
мерки  за  управление  на  риска.  В  анализа  задължително  се  разглеждат  следните 
рискови фактори:

- забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на материали и 
технологичното оборудване;

- сериозно изоставане в изпълнението на СМР;
-  преразход  на  материален  и/  или  финансов  ресурс  в  хода  на  изпълнение  на 

проекта;
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- неуспешни единични или комплексни изпитвания;
- констатирани сериозни нарушения по Наредба № 2 за БЗУТ довели до временно 

спиране работата на обекта;
Посочено е, че анализът следва да включи и оценка на всички възможни рискови 

фактори по преценка на участника и на база на предложената цялостна концепция за 
изпълнение  на  проекта,  които  биха  довели  до  застрашаване  на  изпълнението  на 
поръчката.

Присъждането на съответния брой точки се извършва както следва:
●  Анализът  на  риска  е  обстоен  като  са  идентифицирани  и  правилно  оценени 

освен гореизброените и допълнителни вероятни рискови фактори според преценката 
на участника.  предвидените мерки за  управление на риска са правилно планирани, 
адекватно формулирани и гарантират изпълнение на целите на проекта – участникът 
получава от 11 до 15 точки.

●  В  обяснителната  записка  не  е  представено  пълно  и  подробно  описание  на 
възможните  рискови  фактори,  не  е  ясно  влиянието  им  върху  изпълнението  на 
поръчката, конкретните мерки, които участникът предвижда за предотвратяването и 
преодоляването на риска при изпълнение на поръчката не гарантират качественото и 
своевременно изпълнение – участникът получава от 6 до 10 точки.

● В обяснителната записка е представено повърхностно и неясно описание на 
възможните  рискови  фактори,  влиянието  им  върху  изпълнението  на  поръчката, 
конкретните  мерки,  които  участникът  предвижда  за  преодоляването  и 
предотвратяването на риска при изпълнение на поръчката са формално описани, не са 
съобразени с характера и спецификата на проекта – участникът получава от 1 до 5 
точки.

3.3.  ТО3  -  Оценка  на  предложените  мерки  за  опазване  на  околната  среда  с 
максимален брой точки 10. Отбелязано е, че участникът трябва да направи анализ на 
възможните негативни последствия от строителството в това число и:

-  грижи  за  събиране  и  временно  съхранение,  за  да  се  използва  отново  при 
озеленителните  работи  повърхностната  почва  (хумусния  слой),  при  извършване  на 
изкопни дейности на такива терени;

-  недопускане  изнасяне  на  замърсени  почви  и  строителни  отпадъци  по 
регионалната пътна мрежа;

- недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в 
близост до строителните работи в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове;

- осигуряване на химически тоалетни и постоянното им обслужване;
- осигуряване събирането и извозването на битовите и строителни отпадъци на 

определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка;
-  участникът  трябва  да  представи  изчерпателно  описание  на  мероприятията, 

които  предвижда,  за  да  бъдат  спазени  екологичните  изисквания  по  време  на 
реконструкцията, съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Присъждането на точките се извършва както следва:
●  Участникът  е  представил  изчерпателен  анализ  на  възможните  негативни 

въздействия  върху  околната  среда,  включващ  посочените  от  възложителя  и 
допълнителни,  които той смята,  че  могат  да  възникнат,  отчитайки спецификата на 
дейностите  по  проекта.  Разработката  съдържа  конкретни  и  адекватни  мерки  за 
опазване  на  околната  среда,  организационни  план  за  реализацията  на  тези  мерки 
гарантира  спазване  на  законовите  разпоредби  и  недопускане  на  негативно 
въздействие- участникът получава от 7 т. до 10 точки.

10



● Участникът се е ограничил в анализ на изброените от възложителя възможни 
негативни  въздействия  върху  околната  среда.  Посочените  в  разработката  мерки  за 
опазване са формално обозначени без гаранции за изпълнение на целите на поръчката 
в частта опазване на околната среда при изпълнение- участникът получава от 4 т. до 
6 т.

●  Участникът  е  описал  мерки  за  опазване  на  околната  среда,  но  те  имат 
съществени разминавания с изискванията на възложителя – участникът получава от 
1 т. до 3 т.

3.4.  Съобразно  раздел  II,  т.  1  Общи  изисквания  към  участниците  е  заложено 
изискването когато участник в процедурата е обединение, споразумението за неговото 
създаване следва да е с нотариална заверка на подписите и трябва да съдържа клаузи, 
които да гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно по закон за 
изпълнението на договорите;

- определеният за представител на обединението е упълномощен да се задължава, 
да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всеки 
член на обединението;

- че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия 
период на изпълнение на договора, като за целта се подписва декларация образец № 
25, съдържаща визираните текстове;

4. Във връзка с постъпил въпрос по документацията за участие с разяснение изх. 
№ 2600-1587(1)/02.08.2011 г. е уточнено, че е задължително от приложения документ, 
посредством който се удостоверява наличие на кредитна линия или собствен финансов 
ресурс,  недвусмислено да е  ясно,  че  конкретната  банка  гарантира за  наличието на 
разполагаеми  свободни  средства  на  съответния  участник  в  изискуемия  размер  или 
свободни  средства  по  кредитна  линия.  Отбелязано  е,  че  преценката  дали 
съдържанието на документа отговаря на поставените изисквания,  се преценява във 
всеки конкретен случай от назначената за целта комисия от експерти.

5.  За  участие  в  процедурата  са  постъпили  15  оферти,  в  това  число  и  от 
Консорциум  „Сдружение  Враца”,  Консорциум  „Воден  цикъл  2011”  и  Обединение 
„Воден проект Враца”.

5.1. В офертата на ДЗЗД „Сдружение Враца” с вх. № 5/7000-645/18.08.2011 г. се 
съдържа следната информация и документи, относими към настоящото производство:

- договор за създаване на обединение, съобразно който:
●  чл.  4,  ал.  2  представляващия  консорциума  е  упълномощен  изрично  да  се 

задължава и да получава указания за и от името на всеки член на консорциума;
● чл. 7, ал. 2 всички съдружници отговарят заедно и поотделно пред възложителя 

за  доставката  на  материалите,  изпълнението  и  предаването  на  обекта,  предмет  на 
договора  за  изпълнение.  в  случай,  че  възникнат  необходими  и  непредвидени 
допълнителни  работи,  доставки  и  услуги  по  време  на  изпълнението  на  обекта, 
разходите по тях се поемат от съдружника във връзка с чиято работа са възникнали, а 
ако не може да се определи към коя част от работите се отнасят, както и при временна 
невъзможност  за  съответния  съдружник,  разходите  по  тях  се  поемат  от  всички 
съдружници, съразмерно с дружествения им дял;

● чл. 14, ал. 1 членовете на консорциума са отговорни заедно и поотделно пред 
възложителя за изпълнението на договора, включително плащанията, а помежду си – 
всеки от тях отговаря за точното изпълнение на задълженията си, свързана с неговата 
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част от работите, както и за претенциите на възложителя или на трети лица във връзка 
с неговата част от работите;

- декларации по образец № 25, подписани от всеки член на обединението;
- Удостоверение изх. № 218/15.08.2011 г. от УниКредит Булбанк в уверение на 

това, че „Опал 94” АД е дългогодишен и коректен партньор на банката. Посочено е, че 
към  датата  на  издаване  на  удостоверението  „ОПАЛ  94”  АД  няма  непокрити 
задължения към Банката и срещу фирмата няма депозирани чакащи плащания. Във 
връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Реконструкция  на  водопроводната  мрежа  и  реконструкция  и  удължаване  на 
канализационната мрежа на гр. Враца- ЕТАП I” УниКредит Булбанк АД удостоверява, 
че спрямо дружеството е разгледано заявление за сключване на договор за кредит с вх. 
№ 492/2011 г.  и е одобрено сключването на договор за кредит до размер 1 400 000 
лева, позволяващ изпълнението на договора;

- Удостоверение изх. № 217/12.08.2011 г. от УниКредит Булбанк в уверение на 
това, че „Корект” ООД е дългогодишен и коректен партньор на банката. Посочено е, 
че  към  датата  на  издаване  на  удостоверението  „Корект”  ООД  няма  непокрити 
задължения към Банката и срещу фирмата няма депозирани чакащи плащания. Във 
връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Реконструкция  на  водопроводната  мрежа  и  реконструкция  и  удължаване  на 
канализационната мрежа на гр. Враца- ЕТАП I” УниКредит Булбанк АД удостоверява, 
че спрямо дружеството е разгледано заявление за сключване на договор за кредит с вх. 
№ 491/2011 г.  и е одобрено сключването на договор за кредит до размер 1 400 000 
лева, позволяващ изпълнението на договора;

-  банково  удостоверение  изх.  № 5-2783/08.08.2011  г.  от  Обединена  Българска 
Банка АД в уверение на това, че „Мистрал- ТСС- Стоянова, Стоянов” СД е клиент на 
банката и има открити разплащателни сметки в лева и валута и срочни депозити с 
разполагаем  ресурс  към  08.08.2011  г.  в  размер  на  362 087.00  лв.  и  две  разрешени 
кредитни  линии,  общ  свободен  лимит-105 000  лв.  или  общата  сума  на  ресурса  е 
467 087.00 лв.

-  удостоверение  за  финансова  обезпеченост  изх.  №  1-018/09.08.2011  г.  от 
„Търговска банка Д” АД в уверение на това, че по сметки на „Мистрал ТСС- Стоянова, 
Стоянов”  СД  към  09.08.2011  г.,  дружеството  разполага  със  свободен  разполагаем 
ресурс в размер на 810 338.80 лв.

-  писмо  изх.  №  1-067/11.08.2011  г.  от  Корпоративна  търговска  банка  АД  с 
информация, че към 11.08.2011 г.  салдата по сметки на „Мистрал –ТСС- Стоянова, 
Стоянов” СД са в размер на 241 890.80 лв. и 200 571.78 лв.

-  техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката,  изготвено  съобразно 
изискванията  на  документацията  за  участие  и  включващо  организационна  схема  в 
етапа  на  подготовка  на  строителството  и  подготовка  на  строителната  площадка; 
организационна  схема  в  етапа  на  доставка  на  материали  и  съоръженията; 
организационна схема в етапа на строителството; организационна схема в етапа на 
въвеждане  в  експлоатация  и  постигане  на  проектните  показатели;  методи  и 
организация на текущия контрол; мерки за намаляване на затрудненията не местното 
население  при  извършване  на  строителните  дейности.  Предложен  е  срок  на 
изпълнение 29 месеца, от които 17 месеца времетраене на строителството и 12 месеца 
–времетраене за  установяване  и отстраняване  на  дефекти.  Приложена  е  таблица  за 
оценка на възможни рискови фактори, които биха повлияли на успешната реализация 
на проекта като са анализирани както задължителните, така и допълнителни рискови 
фактори (Общо 15); предложени са мерки за опазване на околната среда.
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На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП допълнително са представени: Удостоверение 
изх. № 279/03.10.2011 г. от УниКредит Булбанк АД в уверение на това, че „Опал 94” 
АД  към  15.08.2011  г.  и  до  03.10.2011  г.  продължава  да  разполага  със  свободни 
средства по кредитна линия в размер на 1 400 000 лв., позволяващи на дружеството 
изпълнението  на  договора;  Удостоверение  изх.  № 278/03.10.2011  г.  от  УниКредит 
Булбанк АД в уверение на това, че „Корект” ООД към 12.08.2011 г. и до 03.10.2011 г. 
продължава  да  разполага  със  свободни  средства  по  кредитна  линия  в  размер  на 
1 400 000 лв., позволяващи на дружеството изпълнението на договора;

5.2. В офертата на Обединение „Воден цикъл 2011” с вх. № 6/7000-646/18.08.2011 
г.  се  съдържат  следните  документи  и  информация,  относими  към  настоящото 
производство:

-  Банково удостоверение изх.  № 3489/16.08.2011 г.  от Корпоративна търговска 
банка  АД,  с  което  последната  удостоверява,  че  „Водстрой  98”  АД  разполага  със 
свободни  средства  по  гарантирана  неотменима  кредитна  линия  за  финансиране  на 
обществената поръчка в размер на 4 000 000 лв.

-  техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката,  изготвено  съобразно 
изискванията  на документацията  за  участие  и включващо:  организационна схема в 
етапа  на  подготовка  на  строителната  площадка;  организационна  схема  в  етапа  на 
доставка  на  материалите  и  съоръженията;  организационна  схема  в  етапа  на 
строителството;  организационна  схема  в  етапа  на  въвеждане  в  експлоатация  и 
постигане  на  проектните  показатели;  методи  и  организация  на  текущия  контрол; 
мерки  за  намаляване  на  затрудненията  на  местното  население  при  извършване  на 
строителни дейности, имайки в предвид, че строителството се изпълнява в застроени 
жилищни райони; оценка на риска (обсъдени са следните възможни рискове: рискове, 
свързани са  доставката на материали и оборудване и рискове,  свързани с  етапа на 
строителство,  включващи  административни  рискове,  свързани  със  строителството; 
непредвидени работи -СМР, възникнали в процеса на изпълнение, СМР, възникнали 
при извънредни обстоятелства, които не могат да се предвидят на ниво проект, СМР, 
възникнали в следствие на промяна на инвестиционните намерения на възложителя, 
СМР,  наложени  от  промяна  в  българското  законодателство;  рискове,  свързани  със 
срока  на  изпълнение  на  СМР;  рискове  свързани  с  цената;  рискове,  свързани  с 
преразход  на  материален  ресурс;  рискове,  свързани  с  използването  на  машини  и 
оборудване;  рискове,  свързани с  влиянието на метеорологичните  условия;  рискове, 
свързани с качеството на изпълнение; рискове, свързани с нарушение на екологичните 
норми; рискове, свързани с безопасността на работното място; рискове, които могат да 
окажат  влияние  при  изпълнението  на  договора  и  мерки  за  предотвратяването  им; 
рискове,  които  могат  да  окажат  влияние  върху  изпълнението  в  резултат  на 
осигуряване на нормална жизнена среда за населението и др.; предложени са мерки за 
опазване на околната среда; 

-  предложен  е  срок  за  изпълнение  22  месеца  за  СМР и  12  месеца  период  за 
установяване и отстраняване на дефекти;

5.3.  В  офертата  на  Обединение  „Воден  проект  Враца”  с  вх.  №  12/7000-
653/18.08.2011  г.  се  съдържа  следната  информация  и  документи,  относими  към 
настоящото производство:

- банково удостоверение от 04.08.2011 г. от БНП- Париба в уверение на това, че 
САД Компани женерал де Траво д’Хидролик разполага с необходимите финансови 
средства (4 000 000 лв.), позволяващи му да изпълнява коректно поетите ангажименти 
и да подаде оферта.
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-  техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката,  изготвено  съобразно 
изискванията  на  документацията  за  участие  и  включващо  организационна  схема  в 
етапа  на  подготовка  на  строителството  и  подготовка  на  строителната  площадка; 
организационна  схема  в  етапа  на  доставка  на  материали  и  съоръженията; 
организационна схема в етапа на строителството; организационна схема в етапа на 
въвеждане  в  експлоатация  и  постигане  на  проектните  показатели;  методи  и 
организация на текущия контрол; мерки за намаляване на затрудненията не местното 
население  при  извършване  на  строителните  дейности.  Предложен  е  срок  на 
изпълнение 24 месеца за строителството и 12 месеца за установяване и отстраняване 
на дефекти. Извършена е оценка на възможни рискови фактори, които биха повлияли 
на успешната реализация на проекта като са анализирани както задължителните, така 
и допълнителни рискови фактори; предложени са мерки за опазване на околната среда.

6.  Със  Заповед  №  928/19.08.2011  г.  е  назначена  комисия  за  провеждане  на 
процедурата.  Със  заповедта  са  привлечени  двама  консултанти  –  инж.  Добромир 
Добрев- строителен мениджър „Реконструкция на ВиК мрежа- ЕТАП I” (ФИДИК 1999 
Червена  книга)  дългосрочен  ключов  експерт  и  Мария  Станкова  –ключов  експерт 
„Реконструкция на ВиК мрежа- ЕТАП I”.

7.  В  протокол  №  1  е  обективирана  работата  на  комисията  по  отваряне  на 
постъпилите оферти. Относно съдържащите се документи в плик № 1 от офертата на 
ДЗЗД „Сдружение Враца” помощният орган на възложителя е констатирал следното: 
от две от представените от участника банкови удостоверения, издадени на името на 
„Корект” ООД и „Опал 94” АД липсва изрично посочване на размера на свободните 
средства по ползваните кредити като сборът от свободните средства по останалите 
удостоверения,  които  са  изготвени  съобразно  изискванията  на  възложителя,  не 
достига до изискуемия минимум от 4 000 000 лв.. С оглед на изложеното комисията е 
приела, че участникът като цяло не е представил доказателства по това изискване и е 
изискала  представянето  на  доказателства  за  наличието  на  свободни  средства  по 
кредитна линия или собствен финансов ресурс за финансиране на работите в размер на 
не по- малко от 4 000 000 лв. под формата на пари в брой, гарантирана неотменима 
кредитна  линия,  отпусната  от  банка  или  друга  приемлива  форма  на  разполагаеми 
средства,  което  се  доказва  с  банкова  атестация/  банково  удостоверение  от 
обслужващата банка за наличие на това изискване.

8.  В  протокол  №  2  е  отразена  работата  на  комисията  по  разглеждане  на 
допълнително представените от участниците документи. Относно ДЗЗД „Сдружение 
Враца”  посочено,  че  участникът  е  представил банково  удостоверение,  издадено  на 
името на „Корект” ООД и банково удостоверение, издадено на името на „Опал -94” 
АД, с което е отстранил констатираните в Протокол № 1 нередовности.

На основание чл. 69а, ал. 2 от ЗОП комисията е пристъпила към разглеждане и 
оценка  на  техническите  предложения.  Посочено  е,  че  всеки  член  на  комисията  е 
попълнил индивидуален формуляр за оценка и общ формуляр – средноаритметична 
стойност за показатели ТО1, ТО2 и ТО3, неразделна част от протокола, като подробна 
мотивировка за поставените оценки се съдържа в експертно становище по показател 
„Техническа оценка”, както следва: 

Техническото  предложение  на  ДЗЗД  „Сдружение  Враца” е  оценено  както 
следва:  ТО1  =  24.886;  ТО2  =  15.000,  ТО3=  9.889,  ТО  =  99.556;  Мотивите  за 
присъдените точки се съдържат в експертното становище на комисията, неразделна 
част от протокол № 2 и са както следва: 

По  ТО1 –  подробно  е  описан  инженерно-  техническия  екип  със  съответните 
длъжности  и  задължения  по  време  на  реализиране  на  поръчката.  Представени  са 
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организационна  схема  и  организационен  план,  показващи взаимодействията  между 
участващите  в  подготовката,  видовете  дейности,  организацията  и  ресурсното 
обезпечаване. Много добро представяне на организационните схеми на подготовка на 
строителната площадка и мобилизация на екипите за  работа,  както и на схемата в 
етапа на доставка на материали. Определени са точно складовете за материали, които 
ще  се  ползват  по  време  на  строителството.  Описани  са  методите  на  събиране  и 
систематизиране  на  информация  по  отношение  на  доставчиците.  Разработени  са 
организационна  схема  и  организационен  план  с  последователност  на  доставките, 
разпределение във времето и методи на контрол.

Сформирани са 12 работни групи със съответното ресурсно обезпечаване- 6 за 
канализация, 5 за водопровод и 1 за водопровод и канал. Подадени са трасетата за 
отделните  екипи,  по  които  ще  се  извършват  СМР.  Строителните  дейности  са 
характеризирани с необходимата задълбоченост и подробност без излишни описания. 
Много детайлна и конкретна разработка, обхванати са всички аспекти на строителния 
процес.  Предварително  осмислено,  целенасочено,  аргументирано  предложение, 
подкрепено  с  много  графични  разработки.  Изключително  добро  познаване  на 
конкретните обекти на въздействие.

Предвидено  е  поетапно  въвеждане  в  експлоатация.  Предвидени  са  входящ, 
операционен  и  текущ  контрол  с  представена  активна  политика  във  всяко  от  тези 
направления.  Предвиден е  начин и метод на изпитване на готовите тръбопроводни 
трасета. Предвидени са мерки за предизвестяване на населението за извършване на 
СМР  и  планиране  и  ограничаване  до  минимум  затрудненията  за  гражданите,  за 
осигуряване сигурност от наранявания и хигиена.

По  ТО2 –  систематично  са  разгледани  рисковите  фактори,  влияещи  на 
изпълнението на поръчката като са отчетени тяхната важност, вероятност за проява, 
въздействие  и  са  предвидени  превантивни  мерки.  Представен  е  обхват  и  ред  за 
извършване оценката на риска. Рисковете при изпълнението на СМР са разгледани по 
елементи:  вероятност,  експозиция,  последица,  ниво  на  риска.  Много  детайлна 
разработка  със  срочност  на  мерките,  последици  и  допустимост  на  риска,  крайни 
резултати,  предвидени  организационни  мероприятия  и  технически  мерки, 
документиране и преразглеждане на отделните рискове.

По ТО3 – разгледани са екологичните въздействия на проекта в положително и 
във  възможно  неблагоприятно  въздействие.  Обхванати  са  елементите  на  околната 
среда. представени са допълнителни мерки за опазване на околната среда и са описани 
очакваните  резултати.  Представена  е  организация  е  организация  за  защита  на 
компонентите  на  околната  среда  и  са  анализирани  възможните  резултати. 
Изчерпателен анализ.

Техническото  предложение  на  ДЗЗД  „Воден  цикъл  2011”  е  оценено  както 
следва:  ТО1  =  16.889;  ТО2  =  15.000,  ТО3=  8.000,  ТО  =  79.778;  Мотивите  за 
присъдените точки се съдържат в експертното становище на комисията, неразделна 
част от протокол № 2 и са както следва: 

По  ТО1 –  участникът  представя  подробно  и  задълбочено  изискващите  се 
организационни  схеми  и  схема  за  контрол,  но  някои  от  текстовете  създават 
впечатление, че става въпрос за друга поръчка. Процедурите по схемите са подробно 
изяснени, но в определени абзаци информацията е общо формулирана и касае други 
сектори  от  строителството.  В  подточката  за  организацията  на  строителния  процес, 
която  е  най-  обемна  от  цялото  техническо  предложение,  пространствено  са 
представени всички задължителни и възможни строителни етапи и процеси по време 
на  изпълнение  на едно ВиК строително трасе.  Особено се  набляга  върху  изкопно, 
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насипни  мероприятия,  монтаж  на  тръби,  уплътняване  и  възстановяване  на  пътни 
настилки. В един момент от прочита на техническото предложение, запознаващият се 
с материала остава с впечатление, че става въпрос за строителство на път, а не ВиК 
обект. В отделни абзаци информацията е общо формулирана и касае други сектори на 
строителството, има повтаряща се информация. Независимо от това предложението 
показва познаване на конкретиката за реконструкция на ВиК мрежата. Правилно са 
определени и обособени етапите на работа заедно с разпределението на техническите 
ресурси и работна сила.

Предвидено е използване на Система за планиране на материалните запаси, което 
би  довело  до  поддържане  по-  малки  складови  наличности,  по-  малко  оборотни 
средства,  равномерно  изпълнение  графика  на  работите.  Приложени  са  списъци  на 
материалите,  които  ще  се  влагат  в  строителството,  с  цитирани  производители  и 
доставчици, така също и сертификати и декларации за съответствие с тях. Предвидени 
са ежедневни доставки с материали за еднодневна нужди от междинен склад. Описани 
са последователността и разпределението във времето на доставките на материали, 
методите  на  контрол  за  гарантиране  на  качеството  на  доставките.  Те  са  правилно 
формулирани и аргументирано обвързани с организационната схема за строителство, 
което е предпоставка за добро изпълнение на поръчката.

Описани  са  методите,  които  ще  се  прилагат  при  осъществяване  контрола  на 
изпълнение на доставките и на строителните дейности.

Участникът  декларира  стремеж  да  не  прекъсва  водоподаване  и  канализация, 
разкриването на съществуващите водопроводи ще се извършва ръчно, с готовност на 
аварийните  екипи  за  незабавна  намеса.  Участникът  предвижда,  че  в  участъците,  в 
които ще се наложи подмяна на старите тръбопроводи, ще се осигурява питейна вода 
на гражданите чрез временни тръбопроводи,  като допуска и алтернативен вариант- 
водоноски. Възложителят изрично е поставил изискване да бъдат изградени временни 
водопроводи  за  захранването  на  съществуващите  сградни  отклонения  по  време  на 
работите,  без  алтернатива!.  Говори се  и за  прекъсване на  отвеждане  на отпадъчни 
води, което според комисията е невъзможно.

По ТО2- Анализът на риска е изготвен подробно, с таблични оценки и анализ, 
включително  анализиране  остатъчния  риск,  предложени  са  правилни  и  адекватни 
мерки за управление на риска, даващи гаранция за изпълнение на целите на проекта. 
Разгледани са освен основните за възложителя и допълнителни рискове, с подробни 
оценителни таблици и правилно планувани дейности за управлението му.

По ТО3 Участникът  е  направил  подробен  анализ  на  негативните  въздействия 
върху околната среда с разработени адекватни мерки, план за реализацията на тези 
мерки, гарантиращ недопускането им и спазването на законовите разпоредби.

Техническото предложение на Обединение „Воден проект Враца” е оценено 
както следва: ТО1 = 16.667; ТО2 = 13.000, ТО3= 6.778, ТО = 72.889;

Мотивите  за  присъдените  точки  се  съдържат  в  експертното  становище  на 
комисията, неразделна част от протокол № 2 и са както следва: 

По  ТО1 –  професионално  е  представено  виждането  на  участника  по 
организацията  на  строителната  площадка,  сформиране  и  състав  на  техническия 
персонал, връзки и срещи с отделните страни в строителния процес. Принципно са 
разгледани предпоставките за осигуряване изпълнението на обекта. Организационната 
схема  в  етапа  на  доставка  на  материали  се  ограничава  в  основните  правила  за 
доставка, охрана и складиране на оборудване и материали, но е приложен списък на 
цялата номенклатура на материали и технически данни на използваната механизация. 
Излишно е представянето на подробни технически параметри и графики за всяка една 
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машина  и  оборудване.  Предложената  структура  на  екипите  по  бъдещата  работа  за 
реконструкция на  ВиК мрежата  е  гъвкава  и  добре  защитена.  Два  основни екипа  с 
отделна механизация ще работят паралелно на различни клонове с общо осем бригади 
за  канализация  и  десет  бригади  за  водопровод.  Освен  тях  ще  работят  три 
пътностроителни бригади и две строителни и един авариен екип. Добре обосновано 
планиране  на  ресурсното  обезпечаване  на  подлежащите  за  изпълнение  СМР. 
Участникът е представил техническо описание на различните видове дейности като 
кофриране,  декофриране,  армировъчни  работи,  бетониране  и  т.н.,  като  повечето 
описания са общи, без конкретика за дадения линеен обект. Няма точно описание за 
изпълнение  на  канализационна  помпена  станция  и  специфичните  стоманобетонни 
шахти по водопроводната и канализационна мрежа, а общи излагане на строителните 
дейности. Има повторения на текстове с техническа информация. В работния проект 
за I- ви етап не са заложени строителство на преливници, а участникът е предвидил за 
изграждане преливни камери. Линейният график е подробен. Има приложена схема на 
принципни зони, спрямо които е направена организация и разпределен капацитета за 
бъдещите дейности.

Организационната  схема  в  етапа  на  въвеждане  в  експлоатация  е  задълбочено 
описана, разбираема. Методи на организация и текущ контрол са дадени частично в 
горните организационни схеми и допълнително тук са разгледани като намерения и 
действащи фирмени практики на участника.

Мерките  за  намаляване  затрудненията  на  местното  население  са  разгледани  в 
показател ТО 2 –„Здраве и безопасност”.

Добра  разработка  с  много  добра  конкретика  относно  решенията  в 
организационните схеми. В определени абзаци обаче като цяло се открива обобщена и 
не конкретизирана техническа информация, приложима за стандартно ниско и високо 
строителство.

По ТО2 –оценени са  основни рискови фактори,  степенувани са  по  важност  и 
вероятност на проявление. Предложен е процес на управление на риска. Обхванати са 
както задължителните рискове при изпълнение на СМР, така и допълнителни такива. 
Участникът е приложил данни и описание на рискови ситуации за друг обект – ПОСВ 
Враца, което е в несъответствие с техническото задание.

По ТО3 – представен е предварителен план за управление на околната среда с 
въздействия,  предлагани  действия  за  намаляване  на  отрицателните  въздействия  и 
отговорности.

Попълнени са таблици с индивидуални оценки от членовете на комисията като 
всеки от тях е изготвил становище по показател техническа оценка. 

8.Съставен е доклад –анализ от привлечения консултант –инж. Добромир Добрев. 
В становище се съдържат следните анализи на техническите предложения:

Участник № 5 (ДЗЗД „Сдружение Враца”): 
По ТО 1 - Много добро представяне на организационните схеми на подготовка и 

мобилизация на екипите за работа, както и схемата в етапа на доставка на материали. 
Голям плюс са големия брой местни фирми, които разполагат със собствени складови 
бази в гр. Враца и собствен автопарк от машини и съоръжения. Така структурирани и 
организирани по отношение на бройката механизация сдружението има предимство 
пред повечето участници. Предложени са 12 ВиК екипа, които са планира да работят 
по  водопроводните  и  канализационни  трасета,  групирани  или  самостоятелно. 
Видовете строителни дейности, характеризиращи организационните схеми в етапа на 
строителството  са  представени  в  табличен  вид,  с  необходимата  задълбоченост  и 
подробност  без  излишни  общи  описания.  Методите  и  организацията  на  текущия 
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контрол  фигурират  с  пълнота  и  обосновка.  Описани  са  и  мерки  за  намаляване  на 
затрудненията  на  местното  население  при  извършване  на  строителните  дейности. 
Приложен е подробен линеен график за изпълнение на ВиК строителството, както и 
принципни технологични схеми за  монтаж.  Допълнително е разработен и мрежови 
график на строителните дейности, което е плюс на участника.

Като слаби места са посочени: в списъка на персонала, който ще бъде ангажиран 
за изпълнение на дейностите, би могла да бъдат включени повече на брой геодезисти 
поради спецификата на линейното ВиК строителство; не се открива изчерпателност и 
техническа  детайлност  по  начините  и  методиката  на  изпитване  на  водопроводни 
канални трасета; не се споменава и как ще се дезинфекцират водопроводните клонове 
преди  пускането  им  в  експлоатация;  няма  детайлна  информация  по  специфичните 
строителни дейности като изграждане на СКО и СВО, шахти и монтаж на специални 
арматури и т.н.; предложеният срок за изпълнение на дейностите за етап I е 17 месеца, 
който е нереално нисък.

По ТО2 – Добро анализиране на възможните рискове по време на строителството. 
Списъкът  с  възможните  рискове  е  разширен  от  този,  предложен  в  тръжната 
документация.

По ТО3 – Като цяло са описани основните мерки за опазване на околната среда. 
Представени  са  допълнителни  мерки  в  тази  връзка,  като  са  описани  и  очакваните 
резултати. В този раздел фигурира техническа информация, свързана с ПСОВ, а не с 
ВиК мрежи, което представлява неточност и в тази част липсват конкретни идеи за 
конкретния обект, както и отделните специфични и важни решения и мерки, които 
трябва  да  се  вземат  по  възможни  неблагоприятни  ситуации  и  въздействия  върху 
околната среда.

Участник № 6 (ДЗЗД „Воден цикъл 2011”): 
По  ТО1 –  Много  подробна  и  обстоятелствена  концепция  за  изпълнение  на 

проекта. Участникът е демонстрирал сериозно запознаване с методите на подготовка 
на строителната площадка, както и професионален подход по организиране на бъдещи 
доставки на материали или оборудване до обекта. Процедурите по тези две схеми са 
подробно изяснени,  но в  определени абзаци информацията е  общо формулирана  и 
касае  други  сектори  от  строителството.  В  организацията  на  строителния  процес 
пространствено са представени всички задължителни и възможни строителни етапи и 
процеси  по  време  на  изпълнение  на  едно  ВиК  строително  трасе  като  особено  е 
наблегнато  на  изкопни,  насипни  мероприятия,  монтаж  на  тръби,  уплътняване  и 
възстановяване  на  пътни настилки  като  в  един момент се  създава  впечатление,  че 
става въпрос за строителство на път.

Особено положително е демонстрираното запознаване с конкретиката на обекта 
за  реконструкция  на  ВиК  мрежата.  Представени  са  подробни  таблици  с  етапи  в 
строителството по квартали и улици,  с  брой екипи и механизация.  Предложени са 
точни данни за изпълнение на определен участък и преливане на строителни екипи от 
един строителен участък към друг. Правилно са определени и обособени етапите на 
работа  заедно  с  разпределението  на  техническите  ресурси  и  работната  сила, 
включвайки  обем  работи,  брой  работници  за  етапа,  координация  на  дейностите, 
взаимодействие с различните участници в процеса.  Добро и надеждно описание на 
безизкопната  технология,  която  участникът  възнамерява  да  прилага  за  определени 
участъци.  Пълно  и  компетентно  описание  на  методиките  за  обеззаразяване  и 
изпитване на пластмасовите тръбопроводи.

Прави впечатление, че участникът се е запознал подробно с работния проект за 
КПС в кв. Кулата и е планирал своите строителни дейности и процедури по доставка 
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на конкретни размери тръби и оборудване с определени технически параметри, което е 
бонус.

Представен е подробен списък на технологичното и машинно оборудване, което 
според  бройки,  вид  и  капацитет  ще  е  достатъчно  за  изпълнение  на  заложените 
количества СМР. Правилно структуриране и доказване на методите и организацията 
на текущия контрол СМР, както и подробно описание на мерките за намаляване на 
затрудненията на местното население.

Участникът е предложил добре оформен и пълен линеен график за изпълнение на 
обекта, придружен с разпределение на бригадите по време и място на строителството. 
Предложеният срок за изпълнение на дейностите е 22 месеца, който е реален.

Като  неточности  в  техническото  предложение  са  изтъкнати  следните 
обстоятелства: Има абзаци, касаещи взаимодействие и взаимовръзки между участника, 
Управляващия  орган  и  МОСВ  като  тези  данни  не  са  свързани  с  конкретните 
изисквания на техническата спецификация; допусната е повтаряемост на цели абзаци 
една и съща техническа информация, с цел обем на техническото предложение; на стр. 
96  са  предложени  конкретни  мерки  за  намаляване  на  въздействието  на  ефектната 
строителна  дейност  върху  населението от  кв.  Меден Рудник,  гр.  Враца  като  такъв 
квартал  не  съществува  в  града  и  явно  участникът  не  е  коригирал  името  на  старо 
техническо предложение за участие в друга процедура.

По  ТО2 –  Тази  част  е  отлично  представена  от  участника.  Описани  са  както 
задължителните, така и допълнителни рискове по време на строителството и са дадени 
предписания за възможните начини за редукцията им. Изготвени са карти за оценка на 
риска  в  табличен  вид,  характеризиращи  степента  на  риска,  тежестта  на  вредата  и 
вероятността за случване.

По  ТО3 –  Тази  част  е  сравнително  добре  представена  като  са  набелязани 
основните  мерки  за  опазване  на  околната  среда  по  време  на  строителството  и 
възможните негативни последствия върху населението.

Участник № 12 (ДЗЗД „Воден проект Враца”):
По  ТО1 –  Подробно  и  детайлно  техническо  предложение  и  добре  защитена 

методология по изпълнение на ВиК строителството. В определени абзаци като цяло се 
открива  обобщена  и  неконкретизирана  техническа  информация.  Професионално  е 
представена  организацията  на  строителната  площадка,  сформирането  и  състава  на 
техническия персонал,  връзки и срещи с отделните страни по строителния процес. 
Организационната схема по доставки на материали и оборудване е на добро ниво и 
обоснована,  приложен е списък с  цялата номенклатура на материали и технически 
данни на използваната механизация. Предложената структура на екипите по бъдещата 
работа за реконструкция на ВиК мрежата на гр. Враца е гъвкава и добре защитена- два 
екипа с по 10 и 8 бригади с отделна механизация, както и три екипа за възстановяване 
на  настилки  и  довършителни  работи.  Отделно  е  предвиден  авариен  екип  на 
разположение през 24- часа.

Много  интересна  и  мотивирана  е  идеята  на  участника  за  временна  КПС  при 
строителството на главен колектор  I. Точно определяне на СМР, които трябва да се 
извършат на площадката на ВиК мрежата обект на реконструкция, като е подчертана 
използването на трислойни тръби за подмяна на водопроводната мрежа. 

Много  добро  обосновано  планиране  на  ресурсното  обезпечаване  на  бъдещите 
СМР. Професионално и компетентно описание на безтраншейно полагане на различни 
видове  тръби  за  конкретния  проект.  В  точката  за  организация  в  етапа  на 
строителството участникът е представил техническо описание на различните видове 
дейности  като  кофриране,  декофриране,  армировъчни  работи,  бетониране,  обратни 
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засипки като повечето описания са общи, без конкретика за дадения линеен обект. 
няма  точно  описание  на  КПС  и  специфичните  стоманобетонни  шахти  по 
водопроводната и канализационна мрежа. Същото се отнася и за частта за обратните 
засипки, които са характерни за строителство на сгради и съоръжения. На стр. 99 до 
106 се повтаря една и съща техническа информация за видовете тръби и арматури, 
които се планират да се вграждат в реконструираните мрежи. В работния проект за 
канализационна  мрежа  I етап  не  са  заложени  строителство  на  преливници,  а 
участникът е предвидил за изграждане преливни камери.

Заложен е подробен линеен график за изпълнение на СМР и движение на екипите 
от работници и механизация. Има приложена схема на принципни зони, спрямо които 
е направена организация и е разпределен капацитета за бъдещи дейности.

Представено  е  пълно  и  задълбочено  описание  на  предлаганата  методика  по 
изпитване  и  обеззаразяване  на  тръбопроводите  и  на  мерките  за  намаляване  на 
затрудненията на местното население при извършване на строителни дейности.

Според консултанта участникът се е справил добре и се е доближил до отличното 
конструиране и съставяне на концепция за изпълнение на ВиК обекта.

По ТО2 – Предложени са както задължителните рискове, така и допълнителни 
такива. Приложени са данни и описание на рискови ситуации за друг обект – ПСОВ на 
гр. Враца, което е несъответствие.

По ТО3 – Тази част е много добре представена. Мерките по опазване на околната 
среда са точни и конкретни за обекта. Обхванати са всички аспекти от поставената 
задача. 

9.  Съставено  е  експертно  становище  от  привлечения  консултант  –Мария 
Станкова. В становище се съдържат следните анализи на техническите предложения:

Спрямо участник № 5 (ДЗЗД „Сдружение Враца”), участник № 6 (ДЗЗД „Воден 
цикъл 2011”) и участник № 11 (ДЗЗД „Воден проект Враца”) са изложени идентични 
мотиви:

По ТО 1 – в представената от участника концепция за изпълнение на проекта е 
представено  подробно  и  задълбочено  описание  на  изискващите  се  от  възложителя 
организационни схеми системи за контрол. Правилно са определени и съобразени със 
спецификата  на  проекта  и  нормативната  уредба  условията,  методите,  похватите  и 
организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи 
на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила, в това 
число  обем  работи,  брой  работници  за  етапа,  координация  на  дейностите, 
взаимодействие с различните участници в процеса. Предвидените дейности в етапа на 
подготовка са правилно изброени и създават предпоставка за нормално стартиране на 
строителството. Описаните начини и срокове на доставка на материали и оборудване 
са аргументирано обвързани с организационната схема за строителството. Методите и 
организацията на текущия контрол са правилно формулирани и планирани в периода 
на производство на материали и оборудване, доставка и монтаж. Ангажиментите по 
доставка,  съхранение,  монтаж  и  пуск  са  правилно  оценени,  подробно  описани  и 
гарантират  качественото  изпълнение  на  проекта.  Организационният  план  правилно 
формулира  и  проследява  технологичните  етапи  за  изпълнение  на  строителството. 
Правилно е подбран подхода и начина на работа на съществуващите съоръжения по 
време на изпълнение на строителството. Описаните технически и човешки ресурси и 
тяхното  разположение  във  времето  кореспондират  с  етапите  на  изпълнение  на 
дейностите и гарантират успешното изпълнение на проекта. Правилно са планирани 
техническото  и  кадрово  обезпечаване  в  периода  на  изпитания  за  доказване  на 
проектните  показатели.  Посочените  мерки  за  намаляване  на  затрудненията  на 
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местното население гарантират безопасността, удобството на жителите и намаляват 
риска от социално напрежение по време на строителството. Предложената оценка е 20 
точки.

По  ТО2 –  представена  е  оценка  възможните  рискови  фактори,  които  биха 
повлияли за успешното реализиране на проекта, като са идентифицирани, степенувани 
по важност и е оценена вероятността и въздействието им. Представени са конкретни 
мерки  за  управление  на  риска.  Анализът  на  риска  е  извършен  обстойно,  като  са 
идентифицирани и правилно оценени извън изискуемите и допълнително и вероятни 
рискови фактори. Предвидените мерки за управление на риска са правилно планирани, 
адекватно формулирани и гарантират изпълнение на целите на проекта. Предложена е 
оценка от 11 точки.

Спрямо ДЗЗД „Воден цикъл Враца” е предложена оценка от 13 точки.
По ТО3 – направен е подробен анализ на възможните негативни последствия от 

строителството,  представено  е  изчерпателно  описание  на  мероприятията,  които  се 
предвиждат,  за  да  бъдат  спазени  екологичните  изисквания  по  време  на 
реконструкцията,  съобразно  действащата  нормативна  уредба  за  околна  среда. 
Изчерпателен  анализ  на  възможните  негативни  въздействия  върху  околната  среда, 
включващ  посочените  от  възложителя  и  допълнителни.  Разработката  съдържа 
конкретни и адекватни мерки за опазване на околната среда, организационния план за 
реализацията  на  тези  мерки  гарантира  спазването  на  законовите  разпоредби  и 
недопускане на негативно въздействие. Предложена оценка – 10 точки.

10. В протокол № 3 е отразена работата на комисията по отваряне на ценовите 
предложения на допуснатите участници. Като са описани предложените цени, както 
следва:  за ДЗЗД „Сдружение Враца” – 26 803 772.96 лв.  без ДДС; за  ДЗЗД „Воден 
цикъл  2011”  –  27 646 545.34  лв.  без  ДДС;  за  ДЗЗД  „Воден  проект  Враца”  – 
27 714 860.56 лв. без ДДС.

В протокол № 4 е обективирана работата на комисията по оценка на офертите по 
показател Финансова оценка и крайното класиране на участниците. 

За  ДЗЗД „Сдружение  Враца”  –  ТО =  99.556,  ФО= 87.802,  КО= 94.854  точки- 
първо място;

За ДЗЗД „Воден цикъл 2011” - ТО = 78.668, ФО= 85.105, КО= 81.243 точки- второ 
място;

За ДЗЗД „Воден проект Враца” - ТО = 72.889, ФО= 85.018, КО= 77.741 точки- 
четвърто място;

11.  С  Решение  №  1440/26.10.2011  г.  на  основание  чл.  73,  ал.  1  и  ал.  2  и 
протоколите  от  работата  на  комисията  и  е  избран  за  изпълнител  на  обществената 
поръчка ДЗЗД „Сдружение Враца”.

12. С Придружително писмо изх. № 9100-1605/26.10.2011 г. ДЗЗД „Воден цикъл 
2011” е уведомено за Решение № 1440/26.10.2011 г. Писмото е получено на 27.10.2011 
г. 

13. С Придружително писмо изх. № 9100-1605/26.10.2011 г. ДЗЗД „Воден проект 
Враца”  е  уведомено  за  Решение  №  1440/26.10.2011  г.  Писмото  е  получено  на 
27.10.2011 г.

14. На 07.11.2011 г. в деловодството на КЗК е депозирана жалба с вх. № ВХР-
2460/07.10.2011  г.  от  страна  на  ДЗЗД  „Воден  цикъл  2011”  срещу  Решение  № 
1440/26.10.2011 г. 

15. На 07.11.2011 г. в деловодството на КЗК е депозирана жалба с вх. № ВХР-
2462/07.10.2011 г. от страна на Консорциум „Воден проект Враца” срещу Решение № 
1440/26.10.2011 г. 
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ПРАВНИ ИЗВОДИ

ДЗЗД  „Воден  цикъл  2011”  и  ДЗЗД  „Воден  проект  Враца”  са  уведомени  за 
обжалвания  акт  на  27.10.2011  г.  като  на  07.11.2011  г.  в  деловодството  на  КЗК са 
депозирани жалби с вх. № ВХР-2460/07.10.2011 г. и вх. № ВХР-2462/07.10.2011 г. С 
оглед  на  изложеното  последните  са  подадени  от  заинтересовани  лица,  пред 
компетентен орган,  в  законоустановения 10-  дневен срок за  обжалване и се  явяват 
допустими.

Разгледани по същество жалбите са основателни.

Основателно  е  твърдението,  касаещо  представените  в  офертата  на  ДЗЗД 
„Сдружение Враца” банкови удостоверения на името на „Опал 94” АД и „Корект” 
ООД.  Съобразно  раздел  III.2.2  “Икономически  и  финансови  възможности”  от 
обявлението  за  обществена  поръчка  участникът  трябва  да  разполага  със  свободни 
средства  по  кредитна  линия  или  собствен  финансов  ресурс  за  финансиране  на 
работите в размер на не по- малко от 4 000 000 лв., което обстоятелство се доказва с 
банкова атестация/ банково удостоверение от обслужващата банка. От своя страна на 
основание чл. 29 от ЗОП с разяснение изх. № 2600-1587(1)/02.08.2011 г. е уточнено, че 
е задължително от приложения документ, посредством който се удостоверява наличие 
на  кредитна  линия  или  собствен  финансов  ресурс,  недвусмислено  да  е  ясно,  че 
конкретната  банка  гарантира  за  наличието  на  разполагаеми  свободни  средства  на 
съответния участник в изискуемия размер или свободни средства по кредитна линия. 
Във връзка с така заложените изисквания ДЗЗД „Сдружение Враца” е представило 
Удостоверение изх.  № 218/15.08.2011 г.  от  УниКредит Булбанк АД,  в уверение на 
това,  че спрямо „Опал 94” АД е разгледано заявление за сключване на договор за 
кредит с вх. № 492/2011 г. и е одобрено сключването на договор за кредит до размер 
1 400 000  лева,  позволяващ  изпълнението  на  договора,  и  удостоверение  изх.  № 
217/12.08.2011 г. от УниКредит Булбанк АД в уверение на това, че спрямо „Корект” 
ООД е разгледано заявление за сключване на договор за кредит с вх. № 491/2011 г. и е 
одобрено сключването на договор  за  кредит  до  размер 1 400 000 лева,  позволяващ 
изпълнението  на  договора.  С  оглед  на  така  описаните  факти,  визираните 
удостоверения, съдържащи се в офертата на ДЗЗД „Сдружение Враца” не отговарят на 
изискванията  на  възложителя,  доколкото  посредством  тях  не  се  удостоверява  по 
недвусмислен начин, че конкретната банка гарантира за наличието на разполагаеми 
свободни  средства  на  съответния  участник  в  изискуемия  размер  за  конкретната 
обществена  поръчка.  Изложеното  е  констатирано  и  от  страна  на  комисията  за 
провеждане  на  процедурата  при  разглеждане  на  документите  в  плик  №  1  на 
класирания на първо място участник, а именно: липсва изрично посочване на размера 
на свободните средства по ползваните кредити като сборът от свободните средства по 
останалите  удостоверения,  които  са  изготвени  съобразно  изискванията  на 
възложителя,  не  достига  до  изискуемия  минимум  от  4 000 000  лв.  С  оглед  на 
изложеното ДЗЗД „Сдружение Враца” е представило документ, в случая документи, 
които не съответстват  на изискванията  на  възложителя  и посредством които не се 
доказва покриването на заложения критерий за подбор. От своя страна обаче с оглед 
чл.  68,  ал.  7  и  ал.  8  от  ЗОП,  следва  да  се  отбележи,  че  така  констатираното 
несъответствие не попада в хипотезата на цитираните разпоредби. Съгласно чл. 68, ал. 
7 от ЗОП констатациите на комисията в етапа на преценка по допустимост следва да 
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са „относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1” като в 
случая  въпросът  за  наличие  на  представен  документ-  банково  удостоверение  не  е 
спорен,  доколкото  такъв  се  съдържа  в  офертата  на  класирания  на  първо  място 
участник, т.е. не е налице хипотезата на липсващ документ. В тази връзка следва да се 
провери наличието на „нередовност” на представения документ по смисъла на ЗОП, 
чието  констатиране  е  необходима  и  задължителна  предпоставка,  пораждаща 
възможността  помощният  орган  на  възложителя  да  изиска  представянето  на 
допълнителни  документи.  В  представените  две  банкови  удостоверения,  фигурира 
изходящ номер на банката, която ги е издала, издадени са на името на съдружници в 
обединението участник в процедурата, като са подписани от упълномощен служител с 
поставен мокър печат на банката. Следователно същите съдържат всички необходими 
реквизити и се явяват редовни документи. С оглед на изложеното и предвид факта, че 
в  офертата  на  ДЗЗД  „Сдружение  Враца”  се  съдържат  валидни  (редовни)  банкови 
удостоверения,  за  комисията  за  провеждане  на  процедурата  не  е  възникнала 
хипотезата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП и в този смисъл последната незаконосъобразно е 
изискала  представянето  на  допълнителни  документи  спрямо  класирания  на  първо 
място участник.

Основателни  са  твърденията  в  жалбата,  касаещи  оценяването  на  офертите  по 
показател  техническа  оценка  на  предложението  (ТО).  Съобразно  методиката  за 
определяне  на  комплексната  оценка  на  офертите,  техническата  оценка  на 
предложенията  е  експертна  като  оценяването  се  извършва  чрез  сравняване  на 
техническите оферти за изпълнение на договора – концепции за работа, обосновки и 
доказателства  и се  определя  по следната  формула:  ТО= (ТО1 + ТО2 + ТО3)  х 2  , 
където  ТО1  е  оценка  на  предложената  концепция  за  изпълнение  с  максимално 
възможна  оценка  от  25  точки,  ТО2  е  оценка  на  предложената  оценка  на  риска  с 
максимална оценка 15 точки и ТО3 е оценка на предложените мерки за опазване на 
околната среда с максимално възможна оценка 10 точки. Към методиката се съдържа 
конкретно  описание  на  съдържанието  на  техническото  предложения,  както  и  на 
критериите  за  неговото  оценяване,  подробно  описани  в  т.  3.1.,  т.  3.2.  и  т.  3.3.  от 
фактическата обстановка на настоящото решение. Видно от същите, по подпоказател 
ТО1 Цялостна концепция за изпълнение на проекта оценяването е степенувано като са 
обособени  три  групи,  във  всяка  от  които  е  предвидено  присъждане  на  точки  в 
определен диапазон – от 1 до 8 точки, от 9 до 16 точки и от 17 до 25 точки. По всяка от 
обособените три групи са посочени критериите съобразно които комисията преценява 
в коя от тях съответната концепция попада като преценката за присъждане на точките 
в съответния диапазон е оставена на комисията за провеждане на процедурата.  По 
същия начин е заложено оценяването по подпоказатели ТО2 и ТО3. С оглед на така 
утвърдената методика комисията за провеждане на процедурата на база заложените в 
документацията  за  участие критерии за  всяка  от обособените  групи по съответния 
подпоказател е следвало да опише основните аспекти от техническите предложения в 
съответствие с чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, да анализира същите посредством тяхното 
съпоставяне  и  с  оглед  описаното  в  методиката  задължително  съдържание  на 
цялостната концепция за изпълнение на проекта като посочи и конкретни мотиви с 
оглед  спазването  на  основните  принципи  на  ЗОП  и  в  частност  принципът  на 
публичност  и  прозрачност.  В  конкретния случай видно от  изложените  мотиви във 
връзка с извършеното оценяване по подпоказател ТО1 на ДЗЗД „Сдружение Враца” 
(описани в т.8 от фактическата обстановка на настоящото решение), същите по своя 
характер  съставляват  изброяване  на  съставните  части  на  представената  концепция 
като  липсва  конкретен  анализ  на  база  заложените  в  методиката  критерии.  Така 
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например  съобразно  поставения  критерии,  за  да  бъде  техническото  предложение 
оценено  с  предвидения  диапазон  точки  –  от  17  до  25  точки,  следва  в  същото 
визираните  начини  и  срокове  на  доставка  на  материали  и  оборудване  да  са 
аргументирано обвързани с организационната схема за строителството. Също така е 
предвидено,  че  посочените  мерки  за  намаляване  на  затрудненията  на  местното 
население следва да гарантират безопасността, удобството на жителите и да намаляват 
риска  от  социално  напрежение.  От  своя  страна  видно  от  изложените  мотиви  във 
връзка с така посочените изисквания е изложено бланкетното – „Предвидени са мерки 
за предизвестяване на населението за извършване на СМР и планиране и ограничаване 
до минимум затрудненията за гражданите за осигуряване сигурност от наранявания и 
хигиена”;  „разработена  е  организационна  схема  и  организационен  план  с 
последователност на доставките,  разпределение във времето и методи на контрол”. 
Липсва  конкретни  доводи  във  връзка  със  същността  на  предложената  концепция, 
нейното  анализиране  и  наличието  на  предпоставки  за  нормалното  стартиране  и 
изпълнение  на  строителството.  С  оглед  на  изложеното  при  така  извършеното 
оценяване  по  подпоказател  ТО1  комисията  не  е  спазила  методиката  за  оценка  на 
офертите като не е съпоставила техническите предложения, не е анализирала същите 
спрямо заложените критерии,  като изложените от нея аргументи в по- голямата си 
част  съставляват  изброяване  на  задължителното  съдържание  на  концепцията  за 
изпълнение на поръчката. 

Гореизложеното  се  отнася  и  до  извършеното  оценяване  по  подпоказател  ТО2 
Оценка  на  предложената  оценка  на  риска.  Видно  от  представените  по  преписката 
протоколи и приложените към тях експертни становище, ДЗЗД „Сдружение Враца” и 
ДЗЗД „Воден цикъл 2011”са оценени с максималните 15 точки, а Обединение „Воден 
проект Враца” с 13 точки. Изложените мотиви обаче не обосновават така извършеното 
оценяване, доколкото и спрямо тримата участника помощният орган на възложителя е 
констатирал, че анализът на риска обхваща освен основните за възложителя, така и 
допълнителни рискове като липсва съпоставка между отделните предложения. От своя 
страна  при  сравняване  на  изложените  мотиви  по  подпоказател  ТО3  спрямо  ДЗЗД 
„Сдружение Враца” (оценено с 9.889 т. като е посочено, че участникът е разгледал 
екологичните въздействия на проекта в положително и в неблагоприятно въздействие, 
като са обхванати елементите на околната среда, представени са допълнителни мерки 
и са описани очакваните резултати) и ДЗЗД „Воден цикъл 2011” (оценено с 8 точки 
като  е  посочено,  че  участникът  е  направил  подробен  анализ  на  негативните 
въздействия  върху  околната  среда  с  разработени  адекватни  мерки,  план  за 
реализацията  им,  гарантиращ  недопускането  им  и  спазването  на  законовите 
разпоредби),  прави  впечатление,  че  и  двете  предложения  отговарят  в  най-  пълна 
степен  на  изискванията  на  възложителя,  заложени  като  критерии  за  оценяване  по 
подпоказател ТО3, като в случая липсват каквито и да било аргументи, обосноваващи 
разликата в присъдените точки.

При  сравняване  на  приложените  към  Протокол  №  2  експертно  становище  на 
комисията  за  провеждане  на  процедурата  и  изготвените  доклади  на  привлечените 
консултанти, прави впечатление, че помощният орган на възложителя в по- голямата 
си част е пресъздал направените констатации от страна на инж. Добромир Добрев, 
касаещи установени недостатъци, респективно неточности в представените концепции 
на ДЗЗД „Воден цикъл 2011” и Обединение „Воден проект Враца” като от своя страна 
не са коментирани изобщо установените такива спрямо ДЗЗД „Сдружение Враца”, а 
именно  липсата  на  информация  относно  начина,  по  който  ще  се  дезинфекцират 
водопроводните  клонове  преди  пускането  им в  експлоатация,  липсата  на  детайлна 
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информация по специфичните строителни дейности като изграждане на СВО и СКО, 
шахти  и  монтаж  на  специални  арматури;  липсата  на  изчерпателност  и  техническа 
детайлност по начините и методиката на изпитване на водопроводни канални трасета, 
които обстоятелства са част от критериите за оценка. Действително съобразно ЗОП 
решенията в хода на процедурата се вземат от членовете на комисията за провеждане 
на процедурата, каквито не са привлечените консултанти, но от своя страна доколкото 
изложените  аргументи  са  възприети  спрямо  всички  технически  предложения  с 
изключение  на  това  на  класирания  на  първо  място,  е  налице  известно 
неравнопоставено третиране на участниците. В тази връзка в заключение следва да се 
отбележи,  че  в съставените протоколи и приложенията към тях липсва фактическо 
описание на техническите предложения на участниците, подлежащи на оценка, което 
се намира в нарушение на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, липсва и анализ на представените 
оферти,  а  също  и  конкретни  мотиви  за  поставянето  на  точките  в  определения 
диапазон,  което  на  практика  води  до  незаконосъобразност  на  обжалвания  акт. 
Аргумент в подкрепа на горното е, че независимо от обстоятелството, че оценката на 
техническите  предложения  е  оставена  в  преценката  на  членовете  на  комисията, 
задължение на последната е да посочи конкретни аргументи въз основа на офертните 
предложения за присъдените от нея точки като сравни същите, така както е заложено 
по методика, отчете предимствата и недостатъците им, което съответно да обоснове 
извода  за  правилното  оценяване  на  участниците.  В  случая  помощният  орган  на 
възложителя  не  само  не  е  спазил  утвърдената  методика  като  не  е  съпоставил 
техническите оферти на участниците, но и е съставил протокол, от който не става ясно 
въз  основа  на  какви  доказателства,  съдържащи  се  в  офертите  е  достигнал  до 
определения брой точки и кои обстоятелства по предложенията обуславят по-ниската 
или по-високата оценка на съответния участник при спазване на заложените критерии, 
какви  са  предимствата  и  съответно  недостатъците  на  офертните  им  предложения. 
Липсата  на  яснота  и  прозрачност  при  оценяването  на  офертите  на  класираните 
участници  води  като  резултат  до  нарушаване  принципите  на  публичност  и 
прозрачност  при  провеждането  на  процедурата  при  разходването  на  публични 
средства, а също и на равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците. 
Липсата  на  надлежни  мотиви  в  решението  на  възложителя  при  оценяването  на 
предложенията за изпълнение на поръчката е в нарушение на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, 
което влече след себе си и незаконосъобразност на обжалваното решение.

Неоснователно се явява твърдението на ДЗЗД „Воден цикъл 2011”, че договорът 
за създаване на ДЗЗД „Сдружение Враца” не отговаря на изискванията на възложителя 
в  частта  касаеща  поемането  на  солидарна  отговорност  от  страна  на  членовете  на 
обединението.  Видно приложения по преписката договор,  в  чл.  14,  ал.  1 от него е 
уредено,  че  членовете  на  консорциума  са  отговорни  заедно  и  поотделно  пред 
възложителя за изпълнението на договора, включително плащанията, а помежду си – 
всеки от тях отговаря за точното изпълнение на задълженията си, свързана с неговата 
част от работите, както и за претенциите на възложителя или на трети лица във връзка 
с неговата част от работите, с което е изпълнено изискването на възложителя. В случая 
следва да се отчете и обстоятелството, че всеки от съдружниците в консорциума е 
попълнил и подписал нарочна декларация – образец № 25, с която е декларирал, че 
всички  членове  на  обединението  са  отговорни  заедно  и  поотделно  по  закон  за 
изпълнението на договора. Във визираните от участника текстове на чл. 14, ал. 2 и ал. 
3  от  договора  е  уредена  личната  отговорност  на  съдружниците  помежду  им  за 
изпълнението на частта от работата, която изпълняват, но същото не води до липсата 
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на поета солидарна отговорност пред възложителя, т.е. не е налице несъответствие с 
изискванията от документацията за участие.

Предвид  изложеното,  процесното   решение  на  възложителя  се  явява 
незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено , а процедурата върната на 
етап разглеждане, оценка и класиране на офертите, съобразно мотивите изложени в 
настоящето решение.

Въз основа на извършения фактически и правен анализ и на основание чл. 122г, 
ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОП, Комисията 

РЕШИ:

1. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 1440/26.10.2011 
г. на вр.и.д. кмет на община Враца за класиране на участниците и избор на изпълнител 
на  обществена  поръчка  с  предмет:  „Реконструкция  на  водопроводна  мрежа  и 
реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца- ЕТАП 1” по 
проект 5811-65-256 „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” по Оперативна 
програма  „Околна  среда  2007-2013  г.”,  открита  с  Решение  № 920/13.07.2011  г.  на 
възложителя.

2. ВРЪЩА преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап 
разглеждане съответствието на документите в плик № 1 с изискванията за подбор, 
съобразно мотивите, изложени в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-
дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...........................
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

......................................
   Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

..............................
Весела Антонова

...............................
Зорница Иванова

...............................
Петя Велчева
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