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Зорница Иванова

при  участието  на  секретар-протоколист  Милена  Емилова,  разгледа  в 
заседание, проведено на 03.05.2012 г., преписка № КЗК-304/2012 г., докладвана 
от г-жа Зорница Иванова – член на КЗК. 

В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по 
преписка № КЗК-304/28.03.2012 г.  във връзка с постъпила жалба вх. № ВХР- 
610/26.03.2012 г. от „Диана Комерс – 1” ЕООД, гр. Ямбол срещу Решение № 
254/23.02.2012 г. на кмета на община Враца, с което 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 град Враца – Етап II” по Проект „Интегриран проект за воден цикъл на 
гр.  Враца”  по  Договор  №  58111-С065-256/15.01.2010  г.  за  предоставяне  на 
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 от Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”.

В жалбата се съдържа искане за налагане временна мярка „спиране” на 
процедурата за възлагане на малката обществена поръчка, на основание чл.120а, 
ал. 1 от ЗОП. С Определение № 388/29.03.2012 г., на основание чл. 121а, ал. 2 и 
ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 120а, ал. 1 от ЗОП и във връзка с § 121, ал. 1 от  
ПЗРЗИДЗОП (обн.  в  ДВ,  бр.  93/2011 г.,  в  сила от 26.02.2012 г.)  КЗК налага 
временна мярка „спиране” на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА „ДИАНА КОМЕРС – 1” ЕООД, ГР. ЯМБОЛ

„Диана Комерс – 1” ЕООД, гр. Ямбол обжалва като незаконосъобразно 
Решение № 254/23.02.2012 г.  на  кмета на община Враца,  с  което е  одобрено 
обявлението  за  поръчката  и  документацията  за  участие,  като  твърди,  че  са 
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налице разминавания и несъответствия между работния проект и количествените 
сметки.  В  подкрепа  на  твърдението  си  жалбоподателят  излага  следните 
съображения:

На  първо  място  жалбоподателят  отбелязва,  че  в  документацията  за 
участие, възложителят е записал, че изпълнителят при извършване на дейността 
си по обществената поръчка следва да спазва стриктно и да се съобразява изцяло 
с работния проект, изготвен в съответствие с изискванията на Наредба № 4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /ДВ, бр. 51/05.06.2011 г./, 
съдържащ водоснабдяване и канализация, инженерна геология, възстановяване 
на  уличната  настилка,  засегнати  от  строителните  работи,  електроснабдяване, 
автоматизация,  икономическа  част,  която  включва  спецификации  и 
количествени сметки. 

След извършен преглед и анализ на работните проекти и количествените 
сметки  „Диана  Комерс  –  1”  ЕООД,  гр.  Ямбол  констатира,  че  са  налице 
разминавания  между  броя  на  заложените  сградни  водопроводни  отклонения 
(СВО),  спирателни  кранове,  пожарни  хидранти,  улични  ревизионни  шахти  и 
дъждоприемни  шахти  в  количествено  стойностните  сметки  (КС)  и  работния 
проект.  Жалбоподателят  е  посочил  несъответствията  в  следните  таблици, 
приложени към жалбата:
Таблица  №  1  Разминавания  в  броя  на  заложените  сградни  водопроводни 
отклонения (СВО) между приложените работни чертежи и количествени сметки:

ПОДОБЕКТ Работен проект КС
СВО СВО

II етап, от напорен резервоар 4400 мЗ
Ул. Йолковица 26 25

II етап, от напорен резервоар 6200 мЗ

Улица Поп Буюклийски 10 9
Улица Мито Бояджиев 11 10

етап, от напорен резервоар 1500 мЗ

ул. Мицо Хаджимицов 8 7
ул. Вежен -180 7 б

II етап, от напорен резервоар 750 мЗ

Ул. Мистър Сенко 11 10

II етап, от напорен резервоар 13000 м3

улица Генерал Гурко 10 6
улица без име ( ул. „Драгоман”) 7 0

Таблица  № 2  Разминавания  в  броя  на  заложените  спирателни  кранове  (СК) 
между приложените работни чертежи и количествени сметки

ПОДОБЕКТ Работен проект КС

СК СК
ІІ етап, от напорен резервоар 1500 мЗ

ул. Стефанка 1 0
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Таблица  №  3 Разминавания  в  броя  на  заложените  пожарни  хидранти  (ПХ) 
между приложените работни чертежи и количествени сметки

ПОДОБЕКТ Работен проект КС

ПХ ПХ

ІІ етап, от напорен резервоар 1500 мЗ

ул. Стефанка 2 1

II етап, ПС "Химик "

смукател в асфалт 2 1

Таблица № 4  Разминавания  в  заложените  Улични  ревизионни  шахти  между 
приложените работни чертежи и количествени сметки
№ КС Наименование КС Ед.м-ка Колич. 

сметка
профил

Подобект: Нова канализация кв. Бистрец
9, 10 Профил 3 - от РШ301 до PLU307

Улични ревизионни шахти от сглобяеми елементи - общо за профила бр. 10 11

14, 15, 
16

Профил 7

Улични ревизионни шахти от сглобяеми елементи - общо за профила бр. 9 8

Подобект: Реконструкция на Гл. колектор Ш, Гл. колектор IV и Гл. колектор V

3 Главен колектор IV-канализация с диаметър DN/ID 400-от РШ141 до РШ144

Улични ревизионни шахти от сглобяеми елементи бр. 3 4
7 Главен колектор ІV - канализация с диаметър DN/ID 500-от РШ150 до РШ152

Улични ревизионни шахти от сглобяеми елементи бр. 1 J 3
1010 Главен колектор V - канализация с диаметър DN/ID 400-от РШ161 до РШ163

Улични ревизионни шахти от сглобяеми елементи бр. 2 3
14 Главен колектор V - канализация с диаметър DN/ID 500-от РШ180 до РШ183

Улични ревизионни шахти от сглобяеми елементи бр. 2 3
Подобект: Реконструкция на второстепенни клонове - ІІ част

2 Клон 110, бл. Май

Улични ревизионни шахти от сглобяеми елементи - общо за профила бр. 1 2

Таблица № 5 Разминавания в заложените дъждоприемни шахти (улични оттоци) 
между приложените работни чертежи и количествени сметки

№ КС Наименование КС Ед.мярка КС профил

Подобект: Реконструкция второстепенни канализационни клонове

13 ул. Найден Геров РШ 1 - СРШ

Изграждане на дъждоприемни шахти - общо за профила бр. 12 13

14 ул. Найден Геров РШ 7 - PШ8
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Изграждане на дъждоприемни шахти - общо за профила бр. 3 2

Подобект: Реконструкция на Гл. колектор ІІІ, Гл. колектор ІV и Гл. колектор V

3 Главен колектор IV-канализация с диаметър DN/ID 400-от РШ141 до РШ144

Изграждане на дъждоприемни шахти - общо за профила бр. 3 4

7 Главен колектор ІV - канализация с диаметър DN/ID 500-от PLU50 до PI1I152

Изграждане на дъждоприемни шахти - общо за профила бр. 1 3

Подобект: Нови второстепенни канализационни клонове
9,10 Профил 3 - от РШ301 до PI1I307

Изграждане на дъждоприемни шахти - общо за профила бр. 10 11

14, 15, 16 Профил 7

Изграждане на дъждоприемни шахти - общо за профила бр. 9 8

Според жалбоподателят при така заложените количества в количествено 
стойностните  сметки  потенциалният  изпълнител  не  би  могъл  да  изпълни 
предвидения работен проект, тъй като от една страна ще е оферирал цена за по-
малко  дейности  и  количества  в  съответствие  с  КС,  а  ще  трябва  да  изпълни 
повече дейности и количества, ако следва да се придържа към работния проект, 
което е и едно от задължението му, предвидено в документацията за участие. 

Жалбоподателят  твърди  още,  че  констатираните  несъответствия  и 
разминавания в КС и работния проект ще доведат до невъзможност за спазване и 
на Закона за устройство на територията (ЗУТ). От друга страна за участниците 
не става ясно с кои данни (тези от КС или от работните чертежи) следва да се  
съобразяват при офериране на цена и срок за изпълнение. 

Жалбоподателят  отбелязва  още,  че  по-малкият  брой  на  заложените 
сградни  водопроводни  отклонения,  спирателни  кранове,  пожарни  хидранти, 
улични  ревизионни  шахти  и  дъждоприемни шахти  в  КС в  сравнение  с  тези, 
предвидени в работния проект представлява съществено изменение на проекта и 
ще доведе до невъзможност същият да бъде изпълнен. 

Друго несъответствие между работния проект и КС, което е изтъкнато от 
„Диана  Комерс  –  1”  ЕООД,  гр.  Ямбол  в  жалбата  му  е  това,  че  в  КС  не  е 
предвидено разваляне (разкъртване), натоварване и извозване за конструкцията 
на пътната настилка (трошенокаменна настилка и основен калдъръм), докато в 
работния  проект  е  заложено  между  18-20  см  разкъртване  на  асфалтовата 
настилка,  т.е.  това  е  дейност,  която  не  следва  да  се  оферира  в  ценовото 
предложение, но такава, която следва да се изпълни съгласно работния проект. В 
същото  време,  макар  че  в  КС  не  е  предвидено  разкъртване  (разваляне)  на 
асфалтовата настилка, в нея е предвидено възстановяване на пътна конструкция 
с дължина 48 см, а именно - плътен асфалтобетон - 4 см, неплътен асфалтобетон 
- 4 см, битумизирана баластра - 5 см, трошенокаменна настилка - 35 см.
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В  жалбата  е  отбелязано  още,  че  в  помощните  сметки,  включващи 
изграждането на СВО, спирателни кранове и пожарни хидранти не е предвидено 
разваляне и възстановяване на бордюри и тротоари.

На следващо място жалбоподателят твърди,  че в работния проект няма 
приложен  детайл  за  изработка  на  бетонов  кожух,  докато  в  тръжната 
документация  е  предвидена  защита  с  бетонова  плоча.  По  този  начин  за 
участниците не е ясно дали ще трябва да осигурят защита с бетонна плоча, на 
кои  участъци  и  следва  ли  това  да  бъде  предвидено  от  тях  в  ценовото  им 
предложение, при положение че не е заложено от възложителя в КС.

Друго  несъответствие  между  работните  проекти  и  КС,  изтъкнато  от 
жалбоподателя  се  отнася  до  укрепването  на  строителния  изкоп.  В  КС  по 
отношение на водопроводната мрежа има предвидено укрепване на строителен 
изкоп единствено за подобект: II етап, от напорен резервоар 13000 м³ (КС № 15) 
ул.  „Христо  Ботев”,  а  в  Обяснителната  записка  и  Ситуациите  от  част 
Водоснабдяване  е  записана  следната  забележка:  „5.  Всички  изкопи  да  са  с 
плътно  укрепване”,  както  и,  че  при  направа  на  изкопи  за  полагане  на 
водопровода,  същите  следва  да  са  с  плътно  укрепване  съгласно  приложения 
Детайл. По отношение на канализационната мрежа жалбоподателят твърди, че в 
КС по част „Канализация” няма предвидено укрепване на строителен изкоп от 0 
–  2  м  и  за  дълбочина  над  4  м,  въпреки  че  има  заложени  Ревизионни 
канализационни шахти с дълбочини надвишаващи 4 м. 

Според „Диана Комерс – 1” ЕООД, гр. Ямбол в документацията за участие 
е  налице  и  друго  несъответствие  между  работните  проекти  и  КС,  касаещо 
ограждането на строителния изкоп. В КС не е приложена сметка за направа на 
временна предпазна ограда с осветление. В работния проект е включен обаче 
чертеж „Детайл на предпазна ограда”. 

С  оглед  на  гореизложеното  жалбоподателят  моли  КЗК да  отмени  като 
незаконосъобразно Решение № 254/23.02.2012 г. на кмета на община Враца, с 
което е открита процедурата за възлагане на обществена поръчка.

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА

Възложителят е представил становище, с което моли КЗК да остави без 
уважение жалбата на „Диана Комерс – 1” ЕООД, гр. Ямбол като неоснователна и 
необоснована. Според него жалбоподателят не е посочил конкретни основания 
за  отмяната  на  решението  за  откриване  на  процедурата  за  възлагане  на 
обществена поръчка. Възложителят счита, че посочването на разминаване между 
количествените  сметки  и  одобрения  работен  проект  като  порок  в 
документацията  за  участие  не  е  основание  за  отмяна  на  решението  поради 
незаконосъобразност.  В  становището  е  посочено,  че  жалбоподателят  не  е 
уточнил точно на коя разпоредба от закона противоречи обжалвания акт. 

От друга страна възложителят счита, че е спазил всички изискванията на 
ЗОП  относно  документацията  за  участие.  Според  него  непубликуването  на 
работния  проект  (поради  огромния  му  обем)  на  електронната  страница  на 
община Враца не е основание за отмяна на решението за откриване още повече, 
че същият е предоставен на лицата, закупили документацията за участие. 
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Относно  твърдението  на  жалбоподателя,  че  съществува  съществено 
разминаване  между  одобрения  работен  проект  и  количествено-стойностните 
сметки възложителят посочва, че „Диана Комерс – 1” ЕООД, гр. Ямбол не се е 
възползвало от възможността, дадена му съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП и не е 
изпратил  запитване  относно  констатираните  несъответствия,  както  и  не  е 
поискал разяснения по документацията за участие. В становището е отбелязано, 
че  въз  основа  на  зададени  въпроси  е  разяснено,  че  участниците  следва  да 
изготвят  офертата  си  съгласно  приложените  в  документацията  количествени 
сметки.  Посочено  е  също,  че  въпросните  разяснения  са  изпратени  до  всички 
участници,  закупили  документацията  за  участие  и  са  публикувани  на 
официалната интернет страница на община Враца като по този начин същите са 
станали  неразделна  част  от  документацията  за  участие  и  имат  задължителен 
характер. 

Възложителят счита за несъстоятелно и необосновано и твърдението,  че 
несъответствието между одобрения работен проект и количествените сметки е 
направено с цел повишаване стойността на договора след неговото сключване. 
Горепосоченото твърдение на жалбоподателя е отхвърлено от самия него като 
споменава, че съгласно разпоредбите на ЗОП цените на вече сключен договор за 
изпълнение на обществена поръчка не могат да бъдат променяни. В подкрепа на 
становището си възложителят посочва също, че съгласно т. 3.3. от проекта на 
договор „инженерът може да дава на изпълнителя (по всяко време) указания и 
допълнения  или  измени  чертежи,  които  може  да  бъдат  необходими  за 
изпълнението на обекта и за отстраняването на всякакви дефекти ...”. Цитирана е 
още  т.14.1.,  б.  (с),  съгласно  която  „всички  количества,  които  може  да  бъдат 
описани  в  количествените  сметки  или  друга  таблица,  са  предварителни 
количества  и  не  трябва  да  се  разглеждат  като  действителните  и  точни 
количества”. 

С  оглед  на  гореизложеното  възложителят  моли  КЗК  да  остави  без 
уважение жалбата на „Диана Комерс – 1” ЕООД, гр. Ямбол срещу Решение № 
254/23.02.2012 г. на кмета на община Враца като неоснователна и необоснована.

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Идентификация на страните:

А.  „Диана  Комерс  –  1”  ЕООД  –  жалбоподател,  ЕИК  128018756,  със 
седалище  и  адрес  на  управление:  гр.  Ямбол  8600,  кв.  „Златен  рог”  №  80. 
Дружеството се представлява от управителя Живко Димитров Ангелов. 

Б.  Община Враца  – възложител, по смисъла на чл. 7,  т.  1-4 на ЗОП, с 
адрес:  гр.  Враца  3000,  ул.  „Стефанаки  Савов”  № 6.  Кмет  на  община  Враца  е 
Николай Георгиев Иванов. 

Установени факти:

1.  С Решение № 254/23.02.2012 г.  на кмета на община Враца е открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на 
водопроводната  мрежа  и  реконструкция  и  удължаване  на  канализационната 
мрежа на град Враца – Етап II” по Проект „Интегриран проект за воден цикъл на 
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гр.  Враца”  по  Договор  №  58111-С065-256/15.01.2010  г.  за  предоставяне  на 
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 от Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”.

Видът на процедурата е открита процедура по реда на ЗОП. С решението 
са одобрени обявлението и документацията за участие. 

2.  Съгласно Раздел VІ.3. „Допълнителна информация” от обявлението за 
поръчката  пълен  достъп  до  документацията  за  участие  е  предоставен  на 
официалната интернет страница на община Враца – www.vratza.bg. 

2.1. Видно от съдържанието на документацията за участие, публикувана 
на  адрес  http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=172,  работният  проект  към 
техническата спецификация се предоставя допълнително на електронен носител 
след  закупуване  на  документацията  за  участие.  Същият  съдържа  части  - 
водоснабдяване  и  канализация;  инженерна  геология;  геодезия,  временна 
организация на движението, възстановяване на уличните настилки, засегнати от 
строителните  работи;  електроснабдяване;  автоматизация;  икономическа  част, 
която включва спецификации и количествени сметки.

3.  Съгласно т. І „Задължения на изпълнителя на настоящата обществена 
поръчка” от Раздел ІІ „Техническа спецификация” на документацията за участие 
изпълнителят  е  длъжен  да  извърши  строителните  дейности  по  одобрения 
работен  проект,  където  подробно  са  уредени  данните  за  съществуващите 
съоръжения и подземни комуникации. Освен това е записано, че при извършване 
на  дейността  си по възложената обществена поръчка  изпълнителят следва да 
спазва  стриктно  и  да  се  съобразява  изцяло  с  работния  проект,  изготвен  в 
съответствие  с  изискванията  на  Наредба  № 4  за  обхвата  и  съдържанието  на 
инвестиционните проекти (ДВ бр. 51/05.06.2001 г.), съдържащ – водоснабдяване 
и  канализация;  инженерна  геология;  възстановяване  на  уличните  настилки, 
засегнати  от  строителните  работи;  електроснабдяване;  автоматизация; 
икономическа част, която включва спецификации и количествени сметки.

4.  Съгласно  т.  12  „Предлагана  цена”  на  Раздел  V  „Изисквания  към 
офертата”  от  документацията  за  участие  в  ценовото  предложение  трябва  да 
бъдат  включени  всички  разходи  за  изпълнение  на  СМР,  вкл.  тези  за 
подготовката  на  строителството,  за  извършването  на  временните  строителни 
работи,  за  осигуряване  транспорта  на  машините  и  заплащането  на  труда, 
временната  организация  на  движението,  депонирането  на  негодни  почви  и 
строителни  отпадъци,  промяна  в  организацията  на  строителството,  охрана  на 
труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи 
разходи, неупоменати по-горе.

5.  Видно  от  Методиката  за  оценка  на  офертите,  включена  в 
документацията  за  участие,  един  от  техническите  показатели  е  „Строителна 
програма”. По този показател участниците ще бъдат оценявани в зависимост от 
степента на съответствие на направеното от тях предложение с изискванията на 
възложителя, техническата спецификация и инвестиционния проект.

6.  Съгласно  образеца  на  ценово  предложение  за  изпълнение  на 
обществената поръчка (Приложение № 7 от документацията) участниците следва 
да  приложат  към  ценовата  си  оферта  количествено-стойностни  сметки  за 
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изпълнение  на  СМР  и  помощни  таблици  (по  утвърден  образец,  включен  в 
документацията за участие).

6.1.  В  образеца  на  ценово  предложение  възложителят  е  записал,  че 
посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката. 

7. В образците на количествени сметки,  включени в документацията за 
участие, част от предвидените от възложителя дейности са следните:

№ на 
съответната 

КС

Дейност, предвидена за 
изпълнение

подобект брой

12 Изграждане  на  сградни 
водопроводни  отклонения 
(СВО) DN25 + DN32

ІІ етап от напорен резервоар 4400 м³
ул. Йолковица

25

14 Изграждане  на  сградни 
водопроводни  отклонения 
(СВО) DN25 + DN32

ІІ етап от напорен резервоар 6200 м³
ул. Поп Буюклийски

9 

16 Изграждане  на  сградни 
водопроводни  отклонения 
(СВО) DN25 + DN32

ІІ етап от напорен резервоар 6200 м³
ул. Мито Бояджиев

10 

18 Изграждане  на  сградни 
водопроводни  отклонения 
(СВО) DN25+ DN63

ІІ етап от напорен резервоар 1500 м³
ул. Вежен 180

6 

26 Изграждане  на  сградни 
водопроводни  отклонения 
(СВО) DN25 

ІІ етап от напорен резервоар 1500 м³
ул. Мицо Хаджимицов

7 

2 Изграждане  на  сградни 
водопроводни  отклонения 
(СВО) DN25 + DN32

ІІ етап от напорен резервоар 750 м³
ул. Мистър Сенко

10 

7 Изграждане  на  сградни 
водопроводни  отклонения 
(СВО)  DN25  +  DN40  + 
DN50 + DN63

ІІ етап от напорен резервоар 13000 м³
ул. Генерал Гурко

6 

31 Изграждане  на  отклонение 
и  надземни  пожарни 
хидранти  (ПХ)  DN70/80  с 
предохранителен СК DN80

ІІ етап от напорен резервоар 1500 м³
ул. Стефанка

1 

1 Изграждане  на  отклонение 
и  надземен  ПХ  DN70/80  с 
предохранителен СК DN80 

ІІ етап от ПС „Химик”, смукател в асфалт 1 

9 и 10 Улични  ревизионни  шахти 
от  сглобяеми  елементи  с 
дълбочина до 3, 4 и 6 м

Нова  канализация  кв.  Бистрец,  профил  3  от 
Р.Ш.301 до Р.Ш.7

10 

14, 15 и 16 Улични  ревизионни  шахти 
от  сглобяеми  елементи  с 
дълбочина до 3 и 5 м

Нова  канализация  кв.  Бистрец,  профил  7  от 
Р.Ш.701 до Р.Ш.14

9 

3 Улични  ревизионни  шахти 
от  сглобяеми  елементи  с 
дълбочина до 4 и 5 м

Реконструкция  на  Главен  колектор  IV  - 
канализация с диаметър DN/ID 400 - от Р.Ш.141 
до Р.Ш.144

3 

7 Улични  ревизионни  шахти 
от  сглобяеми  елементи  с 
дълбочина до 6 м

Реконструкция  на  Главен  колектор  IV  - 
канализация с диаметър DN/ID 500 - от Р.Ш.150 
до Р.Ш.152

1 

10 Улични  ревизионни  шахти 
от  сглобяеми  елементи  с 
дълбочина до 6 м

Реконструкция  на  Главен  колектор  V  - 
канализация с диаметър DN/ID 400 - от Р.Ш.161 
до Р.Ш.163

2 

14 Улични  ревизионни  шахти 
от  сглобяеми  елементи  с 
дълбочина до 3 и 4 м

Реконструкция  на  Главен  колектор  V  - 
канализация с диаметър DN/ID 500 - от Р.Ш.180 
до Р.Ш.183

2 
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2 Улични  ревизионни  шахти 
от  сглобяеми  елементи  с 
дълбочина до 3 м

Реконструкция  второстепенни  профили  -  Клон 
110, бл. Май

1

13 Изграждане на 
дъждоприемни шахти 

Реконструкция  второстепенни  канализационни 
клонове - ул. "Найден Геров" от РШ1 до СРШ

12 

14 Изграждане на 
дъждоприемни шахти

Реконструкция  второстепенни  канализационни 
клонове - ул. "Найден Геров" от РШ7 до РШ8

3 

3 Изграждане  на 
дъждоприемни шахти

Реконструкция  на  Главен  колектор  IV  - 
канализация с диаметър DN/ID 400 - от Р.Ш.141 
до Р.Ш.144

3 

• Забележка № 1: В Количествена сметка № 4, която се отнася за  ІІ етап от напорен  
резервоар  13  000  м³,  улица без  име  (ул.  Драгоман)  възложителят не  е  предвидил  
изграждане на СВО.

• Забележка № 2: В Количествена сметка № 31, която се отнася за  ІІ етап от напорен  
резервоар 1 500 м³, улица Стефанка  възложителят не е предвидил изграждане на  
спирателни кранове.

7.1.  В отделните  количествени  сметки  не  са  включени  графи,  в  които 
участниците да оферират цени за разваляне (къртене), натоварване и извозване 
за конструкцията на пътната настилка. В същите не е предвидена като дейност и 
развалянето и възстановяването на бордюри и тротоари.

7.2.  В количествените сметки не е включено предвиденото в работните 
проекти укрепване на строителните изкопи на отделните подобекти (изключение 
е КС № 15 за ІІ етап от напорен резервоар 13 000 м³, ул. Христо Ботев, където се 
предвижда „плътно метално укрепване и разкрепване на изкоп с дълбочина до 
2,00 м.”). 

7.3.  В  отделните  количествени  сметки  не  са  включени  графи,  където 
участниците да остойностяват предвиденото в работните проекти изграждане на 
временни предпазни огради с осветление. 

8.  Видно  от  приложените  към  документацията  за  участие  работни 
чертежи,  възложителят  е  предвидил  за  изграждане  следните  сградни 
водопроводни отклонения (СВО):

- съгласно „Монтажни планове на ул. Йолковица – ІІ етап” към подобекта 
следва да се изградят общо 25 сградни водопроводни отклонения;

- съгласно „Ситуация на ул. Поп Буюклийски – ІІ етап” към подобекта 
следва да се изградят общо 10 сградни водопроводни отклонения;

-  съгласно  „Монтажни  планове  на  ул.  Мито  Бояджиев  –  ІІ  етап”  към 
подобекта следва да се изградят общо 11 сградни водопроводни отклонения;

- съгласно „Монтажни планове на ул. Мицо Хаджимицов – ІІ етап” към 
подобекта следва да се изградят общо 8 сградни водопроводни отклонения;

- съгласно „Монтажни планове на улица Вежен – ІІ етап” към подобекта 
следва да се изградят общо 7 сградни водопроводни отклонения;

-  съгласно  „Ситуация  на  ул.  Мистър  Сенко  –  ІІ  етап”  към  подобекта 
следва да се изградят общо 11 сградни водопроводни отклонения;

- съгласно „Монтажни планове на ул. Ген. Гурко – ІІ етап” към подобекта 
следва да се изградят общо 10 сградни водопроводни отклонения;

- съгласно „Монтажни планове на ул. без име (Драгоман) – ІІ етап” към 
подобекта следва да се изградят общо 7 сградни водопроводни отклонения.
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8.1.  Видно  от  приложения  към  документацията  монтажен  план  на  ул. 
Стефанка – ІІ етап, възложителят е предвидил на улицата да се изградят 1 бр.  
спирателен кран и 2 пожарни хидранти.

8.2.  Съгласно приложеният надлежен профил на Смукател ПС „Химик”, 
изпълнителят на обществената поръчка следва да изгради 2 пожарни хидранти 
към подобекта.

8.3.  Видно  от  приложените  към  документацията  за  участие  работни 
чертежи, възложителят е предвидил за изграждане следните Улични ревизионни 
шахти:

-  съгласно  надлъжния  профил  от  чертеж  „Нова  канализация  на  кв. 
Бистрец”  –  профил  3  от  Р.Ш.301  до  Р.Ш.7  следва  да  се  изградят  общо  11 
ревизионни шахти към подобекта;

-  съгласно  надлъжния  профил  от  чертеж  „Главен  колектор  ІV”  –  от 
Р.Ш.141  до  Р.Ш.144  следва  да  се  изградят  общо  4  ревизионни  шахти  към 
подобекта;

-  съгласно  надлъжния  профил  от  чертеж  „Главен  колектор  ІV”  –  от 
Р.Ш.150  до  Р.Ш.152  следва  да  се  изградят  общо  3  ревизионни  шахти  към 
подобекта;

-  съгласно  надлъжния  профил  от  чертеж  „Главен  колектор  V”  –  от 
Р.Ш.161  до  Р.Ш.163  следва  да  се  изградят  общо  3  ревизионни  шахти  към 
подобекта;

-  съгласно  надлъжния  профил  от  чертеж  „Главен  колектор  V”  –  от 
Р.Ш.180  до  Р.Ш.183  следва  да  се  изградят  общо  3  ревизионни  шахти  към 
подобекта;

- съгласно надлъжния профил от чертеж „Клон 110,  бл.  Май” – план с 
оразмерителни  данни  следва  да  се  изградят  общо  3  ревизионни  шахти  към 
подобекта;

8.4.  Съгласно  приложеният  чертеж  на  Площадкова  канализация  по  ул. 
„Найден  Геров”  (ситуация  М  1:500),  изпълнителят  на  обществената  поръчка 
следва да изгради 13 дъждоприемни шахти за разстоянието от РШ 1 – СРШ и 2 
дъждоприемни  шахти  за  разстоянието  РШ  7  до  РШ  8,  или  общо  15 
дъждоприемни шахти към подобекта.

9.  Видно  от  т.  ІІ  „Проектно  решение”  на  Обяснителните  записки  на 
инвестиционните  проекти за  отделните  подобекти,  при направа  на  изкопи  за 
полагане  на  водопровода,  същите  следва  да  са  с  плътно  укрепване  съгласно 
приложения Детайл.

10.  В Обяснителните записки на инвестиционните проекти за отделните 
подобекти  е  записано,  че  изкопите  трябва  да  са  оградени  и  сигнализирани 
(светлинно  през  нощта)  за  избягване  на  злополуки.  В  работните  чертежи  на 
отделните подобекти (т. 6 от „Забележки”) възложителят е записал, че „по време 
на строителството, изкопите следва да се ограждат, да се постави сигнализация 
(включително и светлинна) за през нощта и да се вземат необходимите мерки за 
охрана на труда и безопасност на движението.

11.  В т. 3 „Полагане на тръби и тестване”, Раздел V „Спецификация за 
тръбни работи” на Част ІІ „Технически спецификации за водоснабдителната и 
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канализационна мрежа на гр. Враца” от документацията за участие е записано 
следното:

Защита с бетонна плоча:
Пластмасовите  тръби  трябва  да  са  защитени  от  прекомерни  

изкривявания,  причинени  от  претоварване  със  свръх-тежести,  чрез  
осигуряването на плоча от армиран бетон, за места, където тръбопровода е  
положен в следните ситуации:

 Където  покритието  е  по-малко  от  1  m,  и  тръбопроводът  е  
положен  в  участъци  без  пътно  покритие  и  без  вероятност от  
натоварване на пътя.

 Където покритието е по-малко от 1 m или от 1 път номиналния  
диаметър  на  тръбата,  и  тръбопроводът  е  положен  покрай  
пътища, подлежащи на натоварване с лек трафик.

 Където  тръбопроводът  е  положен  в  или  покрай  пътища,  
подлежащи на трафик с високо натоварване.

 Където  покритието  е  по-голямо  от  6  m  при  тежки  почвени  
условия.

Бетонната плоча трябва да е с дебелина минимум 300 mm. Трябва да се  
положи  върху  минимум  500  mm  неразрушена  почва  от  всяка  страна  на  
траншеята.

11.1. В приложените към документацията работни проекти и чертежи не е 
включен елемент изграждане на бетонна плоча.

12.  Съгласно т.  4 „Земни работи”, Раздел ІV „Проучвания за работните 
площадки”  на  Част  ІІ  „Технически  спецификации  за  водоснабдителната  и 
канализационна мрежа на гр. Враца” от документацията за участие изграждането 
на  шахтите  и камерите трябва  да  бъде  в  съответствие  със  спецификациите и 
според чертежите.

12.1.  В т. 2 „Методи за полагане на тръби” от горепосоченият раздел е 
записано, че всички разходи, свързани с полагането на тръбите ще се считат за 
включени  в  офертата  на  изпълнителя  съгласно  приложените  количествени 
сметки.

13.  В т. 6.3 „Възстановяване на участъци с трайна настилка”, Раздел ІV 
„Проучвания за работните площадки” на Част ІІ „Технически спецификации за 
водоснабдителната и канализационна мрежа на гр.  Враца” от документацията 
възложителят  е  предвидил  като  дейност  възстановяване  на  разваленото 
асфалтобетоново покритие, на паважната и тротоарна настилка и на бордюрите.

13.1.  В т.  4  „Земни  работи”  от  същият  раздел  изрично  е  записано,  че 
асфалтобетоновите покривки се изрязват предварително с фреза (диамантена) и 
получения материал се депонира отделно с цел повторното му използване.

14. Общите условия на договора за обществената поръчка са Договорните 
условия  за  строителство  за  строителни  и  инженерни  работи,  проектирани  от 
възложителя.  Общи  условия.  Международна  федерация  на  инженерите  – 
консултанти (FIDIC), Първо издание, 1999 г. Първо издание на български език: 
Българска  асоциация  на  архитектите  и  инженерите  –  консултанти  (БААИК), 
2001 г.
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15. Във  връзка  с  постъпило  запитване  относно  заложените  в 
документацията изисквания, възложителят е уточнил, че „офертите трябва да се 
изготвят въз основа на предоставените в документацията количествени сметки.

16. В отговор на направено запитване от страна на КЗК относно връзката 
между  приложените  към  документацията  за  участие  количествени  сметки  и 
заложените в тях дейности и бюджета на проекта „Интегриран проект за Водния 
цикъл на град Враца” възложителят е изтъкнал следното:

Процедурата  на  приемане  на  проекта  за  финансиране  от  МОСВ  и  ЕК 
налага  количествено  стойностните  сметки  да  се  отчитат  при  определяне  на 
инвестиционните разходи на проекта.

Бюджетът на проекта се различава от сумата на количествените сметки, 
определена в прединвестиционните проучвания, поради включването на други 
категории  разходи  като  непредвидени  разходи,  разходи  за  управление  на 
проекта, разходи за надзор, одит, публичност, подготвителни дейности, ДДС и 
други.

Така определеният бюджет на проекта служи за основа при разработване 
на  Анализ разходи –  ползи (АРП),  който е  задължителна  част  от  проектната 
документация. Чрез АРП се изчислява „недостиг във финансирането” и „сумата 
от решението”, чрез които се определя процента на съфинансиране с европейски 
средства, приложим за допустимите разходи.

Във  връзка  с  горното  е  очевидно,  че  има  връзка  между  количествено 
стойностните  сметки,  в  едно  със  заложените  в  тях  дейности  и  бюджета  на 
проекта.

17. На  24.02.2012 г.  в  електронния сайт  на регистъра  на  обществените 
поръчки  на  АОП  са  публикувани  Решение  №  254/23.02.2012  г.  на  кмета  на 
община Враца за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, 
както и обявлението за обществената поръчка.

18. На 14.03.2012 г.  „Диана Комерс – 1” ЕООД, гр.  Ямбол е  закупило 
документацията за участие в процедурата, видно от представената фактура № 
0000028783/14.03.2012 г.

19. Жалбата на „Диана Комерс – 1” ЕООД, гр. Ямбол е подадена на ръка в 
деловодството на КЗК на 26.03.2012г. и е входирана с вх.№ВХР-610/26.03.2012г.

ПРАВНИ ИЗВОДИ

Съгласно разпоредбата на чл. 120, ал. 3, т. 1 от ЗОП жалба може да се 
подава в 10-дневен срок от публикуването на решение и обявление в Регистъра 
на  обществените  поръчки,  а  относно  изисквания,  които  не  са  посочени  в 
обявлението  –  от  получаване  на  документацията  –  срещу  решението  за 
откриване на процедурата. В жалбата на „Диана Комерс – 1” ЕООД, гр. Ямбол се 
съдържа твърдение,  че  в  документацията за  участие  е  налице  несъответствие 
между работния проект,   където е заложено разкъртване и възстановяване на 
асфалтовата  настилка  и  количествените  сметки,  в  които  не  е  предвидено 
остойностяване на горепосочената дейност. В жалбата е отбелязано още, че в 
количествените сметки не е предвидено разваляне и възстановяване на бордюри 
и  тротоари,  докато такава  дейност  е  предвидена  в  инвестиционните  планове. 
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КЗК счита горепосоченото твърдение за преклудирано, тъй като видно от т. 6.3. 
„Възстановяване  на  участъци  с  трайна  настилка”,  Раздел  ІV  „Проучвания  за 
работните  площадки”  на  Част  ІІ  „Технически  спецификации  за 
водоснабдителната и канализационна мрежа на гр.  Враца” от документацията 
възложителят  е  предвидил  като  дейност  възстановяване  на  разваленото 
асфалтобетоново покритие, на паважната и тротоарна настилка и на бордюрите. 
Следва да се отбележи, че с изключение на работния проект към техническата 
спецификация,  който  се  предоставя  допълнително  на  електронен  носител, 
възложителят  е  предоставил  пълен  достъп  до  документацията  за  участие  на 
официалната интернет страница на община Враца от момента на публикуване на 
решението за откриване в Регистъра на обществените поръчки. В този смисъл 
срокът  за  обжалване,  касаещо  твърдението  за  липса  на  остойностяване  на 
дейностите  по  разваляне  (разкъртване)  на  пътната  настилка  и  разваляне  и 
възстановяване на бордюри и тротоари в количествените сметки  започва да тече 
от момента на публикуването на началния акт на процедурата – решението за 
откриване, а именно от 24.02.2012 г. и изтича на 05.03.2012 г.

Относно останалите твърдения в жалбата следва да се отчете, че „Диана 
Комерс  –  1”  ЕООД,  гр.  Ямбол  е  закупило  документация  за  участие  в 
процедурата,  съдържаща  непубликувания  на  интернет  сайта  на  възложителя 
работен  проект,  на  14.03.2012  г.  видно  от  представената  фактура  № 
0000028783/14.03.2012 г. Следователно твърденията, касаещи разминаванията и 
несъответствията  между  работния  проект  и  количествените  сметки  са 
допустими,  доколкото  жалбата  е  подадена  на  26.03.2012  г.,  т.е.  в 
законоустановения 10-дневен срок по чл. 120, ал. 3, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл.  
60,  ал.  6  от  ГПК1. С  оглед  на  това  КЗК счита,  че  жалбата  е  подадена  пред 
надлежен орган, от надлежна страна, в установения от закона 10-дневен срок за 
обжалване, поради което, с изключение на твърдението за липса на дейностите 
по разваляне (разкъртване) на пътната настилка и разваляне и възстановяване на 
бордюри и тротоари в количествените сметки , е процесуално допустима. 

Съгласно § 121, ал. 1 от ПЗРЗИДЗОП (обн. в ДВ, бр. 93/2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) жалбите по процедури по § 120, ал. 1 (открити до влизането в сила 
на  този  закон)  се  разглеждат  от  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  по 
досегашния ред.

Разгледана по същество жалбата на „Диана Комерс – 1” ЕООД, гр. Ямбол 
е основателна.

КЗК  намира  за  основателни  твърденията  на  жалбоподателя,  че  между 
работния проект и количествените сметки са налице съществени разминавания и 
несъответствия, водещи до незаконосъобразност на решението за откриване на 
процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка.  След извършен преглед на 
предоставените  доказателства  по  преписката  се  установи,  че  броят  на 
заложените  за  изграждане  сградни  водопроводни  отклонения,  спирателни 
кранове, пожарни хидранти, улични ревизионни шахти и дъждоприемни шахти в 

1 10-дневният преклузивен срок изтича на 24.03.2012 г. (събота), в неприсъствен ден,  
като  в  случая  е  приложима  разпоредбата  на  чл.  60,  ал.  6  от  ГПК,  съгласно  която  когато 
последният  ден  от  срока  е  неприсъствен,  срокът  изтича  в  първия  следващ присъствен  ден 
(26.03.2012 г. – понеделник).
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работния  проект  се  различават  за  много  от  подобектите  с  предвидените  за 
изграждане такива в количествените сметки. 

В  приложените  към  документацията  образци  на  количествени  сметки, 
възложителят е включил графа, в която участниците следва да оферират цени за 
изграждане на сградни водопроводни отклонения за  някои от подобектите (ІІ 
етап  от  напорен  резервоар  6200  м³  на  ул.  Поп  Буюклийски  и  на  ул.  Мито 
Бояджиев, ІІ етап от напорен резервоар 1500 м³ на ул. Вежен 180 и на ул. Мицо 
Хаджимицов, ІІ етап от напорен резервоар 750 м³ на ул. Мистър Сенко и ІІ етап 
от напорен резервоар 13000 м³ на ул. Ген. Гурко), като посочените количества са 
по-малки от съответния брой отклонения, предвидени за изграждане в работните 
чертежи  (монтажните  планове)  на  горепосочените  подобекти,  които  са 
неразделна част от документацията (т. 7 и т. 8 от фактическата обстановка). В 
случая е необходимо да се отбележи, че съгласно разписаните задължения на 
изпълнителя на настоящата обществена поръчка от документацията за участие 
(т.  3  от  фактическата  обстановка),  същият  следва  да  се  съобразява  изцяло  с 
работния проект и е длъжен да извърши строителните дейности, предвидени в 
него. От друга страна в образеца на ценово предложение възложителят изрично е 
записал, че предложената от съответния участник цена включва всички разходи 
по  изпълнение  на  поръчката.  Ето  защо  КЗК  счита,  че  при  наличието  на 
горепосочените  разминавания  в  броя  сградни  водопроводни  отклонения, 
предвидени  за  изграждане  съгласно  монтажните  планове  и  количествените 
сметки,  за  участниците  ще  е  невъзможно  да  изпълнят  в  пълен  обем 
предвидените дейности, тъй като ще трябва да оферират цена за изграждането на 
количества отклонения, които са по-малки от предвидените в работния проект. 
По този начин потенциалният изпълнител не би могъл да изпълни одобреният от 
възложителя работен проект, тъй като ще е оферирал цена за извършването на 
по-малко  количество  дейности  в  сравнение  с  предвидените  такива,  съгласно 
работния проект. Неизпълнението на дейностите, заложени в работния проект би 
довело  до  неизпълнение  на  основното  задължение  на  изпълнителя  на 
обществената  поръчка  (да  извърши  строителните  дейности  по  одобрения 
работен  проект,  където  подробно  са  уредени  данните  за  съществуващите 
съоръжения).  Изпълнението  на  повече  дейности,  от  тези  заложени  в 
количествените сметки, от друга страна би довело до увеличаване на цената за 
изпълнение на поръчката, което е в нарушение с разпоредбата на чл. 43 от ЗОП и 
ще се отрази на оферирания срок за изпълнение, който пък е показател за оценка 
на  офертите,  съгласно  одобрената  методика.  В  подкрепа  на  гореизложените 
мотиви е и разпоредбата на чл. 83, ал. 1 от ЗУТ, съгласно която водопроводните 
и канализационни мрежи и  съоръжения се  изграждат  по одобрени проекти в 
съответствие  с  общите  и  подробните  устройствени  планове  и  съответните 
специализирани схеми към тях и с плановете за вертикално планиране. 

КЗК  не  споделя  становището  на  възложителя,  че  неточностите  в 
количествените  сметки  и  работния  проект  не  са  от  съществено  значение  за 
пълното и точно изпълнение на предмета на поръчката, доколкото съгласно т. 
3.3. от договорните условия на ФИДИК – Червена книга „инженерът може да 
дава  на  изпълнителя  (по  всяко  време)  указания  и  допълнения  или  измени 
чертежи,  които  може  да  бъдат  необходими  за  изпълнението  на  обекта  и  за 
отстраняването на всякакви дефекти”, както и че съгласно т.14.1., б. (в) „всички 
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количества, които могат да бъдат изложени в таблица са прогнозни количества и 
не трябва да се разглеждат като действителните и точни количества на работите, 
които изпълнителят е длъжен да изпълни.”. Не следва да се приеме довода на 
възложителя,  че  размерът  на  описаните  дейности  в  количествените  сметки  е 
прогнозен и подлежи на изменение още повече, че липсата в тях на предвидени 
за изпълнение съгласно работния проект дейности (в случая в количествените 
сметки за подобекти ІІ етап от напорен резервоар 13 000 м³, улица без име (ул.  
Драгоман) и ІІ етап от напорен резервоар 1 500 м³, улица Стефанка възложителят 
не е предвидил изграждането съответно на сградни водопроводни отклонения и 
спирателен  кран)  води  до  невъзможност  участниците  да  оферират  цена  за 
извършването на тези работи и предполага,  че тези елементи,  които иначе са 
част от проекта, няма да бъдат изградени, тъй като въобще не са включени в 
количествено стойностните сметки. 

За  значението  на  количествените  сметки  и  видът  и  размерът  на 
заложените  в  тях  дейности  говори  и  писмото  от  община  Враца  (т.  16  от 
фактическата  обстановка),  съгласно  което  същите  са  част  от  проектното 
предложение  и  се  отчитат  при  определяне  на  инвестиционните  разходи  на 
проекта  в  процеса  на  кандидатстване  за  безвъзмездна  финансова  помощ, 
оценяване  и  финансиране  на  проектните  дейности.  Възложителят  сам  излага 
становище за връзката между количествено стойностните сметки и бюджета на 
проекта. В този смисъл липсата в количествените сметки на заложени в работния 
проект дейности, които следва да бъдат извършени от изпълнителя и които явно 
не  са  били  отчетени  пред  Договарящия  орган  (МОСВ)  при  представяне  на 
проектното  предложение  представлява  съществен  пропуск  от  страна  на 
възложителя,  който  е  основание  решението  за  откриване  на  процедурата  за 
възлагане на обществена поръчка да бъде обявено за незаконосъобразно.

Във  връзка  с  гореизложените  мотиви  КЗК  приема  за  основателно  и 
твърдението на жалбоподателя, касаещо разминаванията в броя на заложените 
пожарни хидранти, улични ревизионни шахти и дъждоприемни шахти (улични 
отоци) между приложените към документацията за участие работни чертежи и 
количествени  сметки.  Залагането  на  различни  количества  от  горепосочените 
съоръжения, предвидени за изграждане в двата вида документи води до неяснота 
и поставя участниците в невъзможност да преценят с кои данни следва да се 
съобразят  при  подготвяне  на  офертата  си  (при  изчисляването  на  цената  за 
изпълнение и срокът за изпълнение).

Следва да се отбележи, че след направената проверка на представените 
доказателства  по  преписката  не  се  установи  разминаване  в  предвидените  за 
изграждане сградни водопроводни отклонения за подобект „ІІ етап от напорен 
резервоар  4400  м³,  ул.  Йолковица”  (и  в  монтажния  план  и  в  количествената 
сметка  са  предвидени  25  броя),  както  и  в  заложените  за  изграждане 
дъждоприемни шахти за подобекти „Реконструкция на Главни колектори ІІІ, ІV 
и  V”  и   „Нови  второстепенни  канализационни  клонове”,  поради  което 
твърденията  на  жалбоподателя  за  наличие  на  несъответствия  в  тази  част  са 
неоснователни. 

На следващо място КЗК намира за основателно твърдението на „Диана 
Комерс  –  1”  ЕООД,  гр.  Ямбол,  че  е  налице  разминаване  в  Техническите 
спецификации  от  документацията  за  участие  и  работния  проект  относно 
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изискването  към  изпълнителя  на  обществената  поръчка,  същият  да  осигури 
защита с бетонна плоча на определени места. Видно от т. 3 „Полагане на тръби и 
тестване” на Раздел V „Спецификация за тръбни работи” от документацията за 
участие  „пластмасовите  тръби  трябва  да  са  защитени  от  прекомерни 
изкривявания,  причинени  от  претоварване  със  свръх-тежести,  чрез 
осигуряването  на  плоча  от  армиран  бетон”  за  места,  където  тръбопровода  е 
положен  в  определени  участъци  по  определен  начин  (т.  11  от  фактическата 
обстановка). Горецитираното изискване обаче не е включено от възложителя в 
приложените към документацията  работен проект и количествено-стойностни 
сметки,  поради което за участниците възниква неясността дали се предвижда 
изработка на бетонни плочи, които да защитават тръбите на определени места 
или не и следва ли такава дейност да бъде включена при формиране на ценовото 
предложение на съответния участник.

Основателно  е  твърдението  на  жалбоподателя,  че  липсата  в 
количествените  сметки  на  предвиденото  за  изпълнение  съгласно  работния 
проект укрепване на строителните изкопи води до невъзможност участниците да 
предложат реален срок за изпълнение на поръчката и да подготвят ценовото си 
предложение съобразно дейностите, които следва да извършат. Видно от т. ІІ 
„Проектно решение” на Обяснителните записки на инвестиционните проекти за 
отделните  подобекти,  при  направа  на  изкопи  за  полагане  на  водопровода, 
възложителят  е  предвидил  същите  да  са  с  плътно  укрепване  съгласно 
приложения Детайл. Изграждането на такова укрепване обаче не е включено в 
количествените  сметки,  с  изключение  на  КС  №  15  за  ІІ  етап  от  напорен 
резервоар 13 000 м³,  ул. Христо Ботев, където се предвижда „плътно метално 
укрепване и разкрепване на изкоп с дълбочина до 2,00 м.”. Предвид изложеното, 
КЗК  счита,  че  възложителят  е  допуснал  грешка  като  не  е  предвидил  като 
дейност  укрепването  на  строителните  изкопи  и  за  останалите  подобекти, 
включени в проекта. По този начин за участниците би възникнало задължение да 
извършат определената дейност без да са предложили цена за извършването й, 
поради което остойностяването на същата би било невъзможно. 

Във  връзка  с  гореизложените  мотиви  КЗК  приема  за  основателно  и 
следващото  твърдение  на  жалбоподателя,  касаещо  несъответствието  между 
работния проект и количествено-стойностните сметки относно ограждането на 
строителните изкопи.  В случая в  обяснителните  записки на инвестиционните 
проекти и в работните чертежи на отделните подобекти възложителят изрично е 
записал,  че изкопите трябва да са оградени и сигнализирани (светлинно през 
нощта) за избягване на злополуки (т.  10 от фактическата обстановка).  Такава 
дейност  не  е  предвидена  за  остойностяване в  количествените сметки.  В този 
смисъл КЗК споделя  извода  на „Диана  Комерс  – 1” ЕООД, гр.  Ямбол,  че  за 
участниците е налице неяснота с кои документи следва да се съобразяват при 
подготвяне  на  предложенията  им,  както  и  с  това  че  изпълнителят  на 
обществената  поръчка  ще  бъде  задължен  да  огради  строителните  изкопи, 
съгласно  изискванията  от  работния  проект  без  да  е  предложил  цена  за 
извършването на тази дейност и без да е ясно как ще се остойности извършената 
от него работа.
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След извършения фактически и правен анализ и на основание чл. 122г, ал. 
1, т. 3 от ЗОП във връзка с § 121, ал. 1 от ПЗРЗИДЗОП (обн. в ДВ, бр. 93/2011 г.,  
в сила от 26.02.2012 г.) Комисията за защита на конкуренцията

РЕШИ:

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 254/23.02.2012 
г.  на  кмета  на  община  Враца  за  откриване  на  процедура  за  възлагане  на 
обществена  поръчка  с  предмет:  „Реконструкция  на  водопроводната  и 
реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца – Етап 
II” по Проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” по Договор № 
58111-С065-256/15.01.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Приоритетна ос 1 от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

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:

................................
Александър Александров

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

................................
Елена Димова

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