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РЕШЕНИЕ 

№ 1804 

гр. Ихтиман, 27.12.2019 г. 

 

 

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена 

поръчка 

 

 

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП и отразени резултати в протокол с № 1 от 

04.12.2019 г. , протокол с № 2 от 12.12.2019 г., протокол с № 3 от 23.12.2019. г. на 

комисията, назначена със Заповед № 1670/04.12.2019. на Кмета на Община Ихтиман, за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: 

„Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и 

тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман”. 

 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

I.  Класирането  на  участниците  в  процедурата,   съгласно  обявения от 

възложителя критерий икономически най-изгодна оферта- в следния ред: 

 

1 (първо) място „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД -  с комплексна оценка  

100 (сто) точки. 

2 (второ) място:Няма класиран участник. 

 

 

 

 II. Отстранени участници в процедурата: 

 

Не са допуснати до оценка на Техническо предложение и е отстранен от 

по-нататъшно участие в обществената поръчка: 

 

1. Участник – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
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Мотиви: 

1. Работна програма. 

Възложителят се запозна обстойно с работната програма на участника и констатира, 

че същата съдържа: 

Уводна част – информация за строителния обект; етапи и последователност при 

изпълнение на инженеринга, организация за изпълнение на инвестиционното проектиране, 

организация за изпълнение на авторския надзор, организация за изпълнение на СМР, 

организация и мобилизация на използваните от участника ресурси и подготовка на 

строителна площадка, организация за изпълнение на СМР, временна организация на 

движението, обезпечение с необходимите ресурси, контрол на качеството, контрол с 

акредитирана строителна лаборатория, методи за изпитвания и контрол при изпълнение на 

отделните видове СМР, екзекутивна документация, приемане на СМР. 

Работната програма продължава с част технология за изпълнение на всички видове 

СМР: 

Подписване на Акт обр. 2. Възложителят констатира, че участникът не е описал 

механизма на съставяне и подписване на Акт обр. 2, като вместо това е изложил текстове 

относно мобилизация на ресурс за изпълнение на поръчката. 

Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици – участникът е изложил 

технология за изпълнение. 

Фрезоване – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Земни работи – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Механизиран скален изкоп– участникът е изложил технология за изпълнение. 

Технология, съпътстваща изграждането на мост. Тя включва: 

Кофражни работи – Възложителя констатира, че участникът не е изложил каквато и 

да е технология за направа на кофраж. Вместо това е включил доставка на кофражни 

елементи и мерки за безопасност при направата на кофраж. 

Армировъчни работи – Възложителя констатира, че липсва технология за направа на 

армировка. Изложени са единствено мерки за безопасност при направа на армировка. 

Бетонови работи – Възложителя констатира, че липсва технология за изпълнение на 

бетонови работи. Изложени са единствено мерки за безопасност при полагане на бетон с 

бетон помпа и при вибриране. 

Възложителя констатира, че за направа мостово съоръжение участникът не е 

включил полагане на асфалтова настилка, предпазна метална ограда и др. 

Работната програма продължава с описание на следните видове СМР: 

Направа на насип от скален материал – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Изкърпване на повредени площи и деформации с асфалтова смес– участникът е 

изложил технология за изпълнение. 
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Машинно полагане на асфалтова смес – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Битумни разливи – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Полагане на бордюри – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Направа на нова дъждоприемна шахта – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Повдигане на РШ – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Изграждане на линейни отводнители – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Изграждане на отводнителни окопи и дренаж– участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Действия при издаването на Акт обр. 15 – участникът описва действия при 

предаването на обекта. 

Гаранционна поддръжка – участникът е описал механизъм за отстраняване на 

гаранционни дефекти. 

Възложителя обсъди подробно изложеното от участника и приема, че участникът не 

е описал технология за изпълнение на мостово съоръжение, като за част от видовете СМР - 

кофражни работи, армировъчни работи и бетонови работи е описал единствено мерки за 

безопасност, друга част от необходимите СМР липсват, като изграждането на предпазна 

ограда на мостовото съоръжение. Поради изложеното, Възложителя приема, че 

техническото предложение на участника не съдържа технология за изпълнение на мостово 

съоръжение, поради което отстранява участника за отстраняване. 

 

2.Организация и професионална компетентност на ръководния състав и на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. 

Компонент „- участникът е предложил организация на ключовите експерти 

/ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, координация, съгласуване на дейностите и 

организационни мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор.“ 

Възложителят се запозна обстойно с тази част от техническото предложение на 

участника и установи следното: 

Тази част започва с организация на персонала при изготвянето на инвестиционен 

проект – сформиране на екип, ресурсно обезпечение, компетентност не експертите, 

организационни мерки при проектирането, система за вътрешен контрол, организация на 

персонала за изпълнението на всяка задача от проектирането. 

Организация на персонала на етап СМР – сформиране на екип, обезпечение на екипа 

с нужните ресурси, компетентност на експертите и разпределение на техните отговорности, 

организационни мерки, организационни мерки относно вътрешен контрол, концепция на 

ниво отделна задача 

Организация на персонала при осъществяване на авторски надзор – сформиране на 
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екип, ресурсно обезпечение, компетентност на експертите,  организация и комуникация 

при авторския надзор, система за вътрешен контрол. 

Възложителят обсъди подробно изложеното от участника и констатира следното: 

участникът, при организацията на персонала не е изложил каквито и да е задължения и 

отговорности на изпълнителския персонал – строителни работници, общи работници, 

шофьори, машинисти и др. Единствено са описани задълженията на техническия 

сътрудник. Въз основа на изложеното, Възложителят приема, че организацията на 

персонала на участника не отговаря на посоченото минимално изискване, тъй като не 

съдържа задължения и отговорности на трудовия ресурс /работници/, поради което 

отстранява участника от участие в обществената поръчка. 

 

3. Оценка на риска. 

Възложителят се запозна обстойно с тази част от техническото предложение на 

участника и констатира следното: 

Оценката на риска започва с методология за оценка на риска. Следва оценка на 

следните рискове: риск от забава при стартиране на работите; риск от изоставане от 

графика, риск от закъснение при окончателно приключване на обекта, риск от непълноти 

или неточности в изходната документация, откриване на неидентифицирани подземни 

комуникации, риск от изпълнение на допълнителни дейности, риск от неблагоприятни 

климатични условия.  

Риск от забава при стартиране на работите – риска явно касае евентуална забава на 

издаване на акт обр. 2 за строежа. Според участника забавяне на началото на изпълнение на 

СМР би довело до промяна на крайния срок. Възложителят счита, че забава на началото на 

изпълнение на СМР няма как да се отрази на датата на завършване на обекта, тъй като 

срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на Акт обр. 2 и изтича на 

датата на издаване на Акт обр. 15. Причините за настъпването на риска, според участника, 

са абсурдни: според участника риска може да настъпи поради неосигурен достъп до части 

от строителната площадка или при забава съгласуването на ВОД. Всъщност с издаването на 

Акт обр. 2 се осигурява пълен достъп до строителната площадка, а ВОД се съгласува преди 

издаването на Акт обр. 2. 

Риск от закъснение за окончателно приключване на обекта. Като причини за 

настъпване участникът сочи форсмажорни обстоятелства, археологически разкопки и др. 

Всъщност при настъпване на такива обстоятелства задължително се съставя Акт обр. 10 и 

до отпадане на предпоставките срокът за изпълнение на строителството спира да тече. 

Риск от непълноти или неточности в документацията. Според участника аспекта на 

проявление е непълноти или неточности в проектната документация, като мерки за 

недопускане участникът предвижда предварителен преглед на проектната документация, а 

като мярка за преодоляване на последиците – промяна в графика за изпълнение и 

съдействие при отстраняване на грешките. Участникът пропуска обстоятелството, че автор 

на инвестиционния проект би бил самия той, ако спечели обществената поръчка и че същия 

не само следва да окаже съдействие, но и да поправи сам собствените си грешки и 

несъответствия.   

За всички рискове участникът предвижда като мерки за преодоляване на риска 

изменение в графика за изпълнение.  
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Възложителят обсъди подробно изложеното от участника и приема, че текстовете 

съдържат предварителни заявки за промяна на срока за изпълнение на Договора за 

инженеринг или промяна в графика за изпълнение /Касае се за графикът, който ще се 

изготви след одобрението на инвестиционния проект и ще бъде част от Договора за 

инженеринг/, в нарушение на изискванията на Закона за обществените поръчки. Промяна 

на срока за изпълнение или на графика за изпълнение може да се извърши единствено чрез 

Анекс към Договора за инженеринг при наличие на предпоставките, предвидени в ЗОП. 

Възложителят приема още, че оценката на риска на участника съдържа противоречия с 

изискванията на ЗОП, а именно при настъпването на форсмажорни обстоятелства срокът за 

изпълнение на договора спира да тече и се съставят нужните Актове и протоколи, а не се 

променя графика за изпълнение. При наличие на археологически разкопки, строителството 

отново се спира и се съставят нужните актове, като сроковете за строителство спират да 

текат. 

Въз основа на изложеното, Възложителят приема, че оценката на риска на участника 

не съответства на изискванията на обществената поръчка, поради което отстранява 

участника от участие в обществената поръчка. 

 III. Определям участникът „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД, със седалище и 

адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, р-н Северен, 

ул.Васил Левски No 214, ет. 2,  представлявано от управителя Цветан Славейков Цветанов, 

класиран на първо място, за изпълнител на обществена поръчка с 

предмет:„Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и 

тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман”. 

 

Класирането и определянето на изпълнител са извършени в съответствие с 

посочените в обявлението за обществена поръчка и конкурсната документация критерий за 

оценка на офертите - „икономически най-изгодна оферта". 

 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в в 

сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

Електронната преписка на проведената процедура, където са публикувани 

протоколите и доклада на комисията е на следния адрес на профила на купувача: 

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&s

ortlink=issuedate%20desc&obj_id=1026  

 

                   КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ ………………П*……………………….. 

                                               Кмет на Община Ихтиман                                                                                                                              
 

 

 

Изготвил: …………..П*…………… 

Цв. Хаджийска 
Гл. специалист                        

 

 

* Заличени данни на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=1026
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=1026

