
 
 

 Утвърждавам:...................... 

 

                    /Владимир Солаков/ 

За Кмет на Община Девин 

съгласно заповед № РД-09-

406/17.09.2018 г. 

 

 На 18.09.2018 г. 
Налице са положени подпис и печат, но същите са заличени на основание чл. 2 и 23 от Закон за защита 

на личните данни. 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

на основание чл. 97, ал. 4 ППЗОП 

 

от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-358/14.08.2018 г. на 

Кмета на Община Девин за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие  

в обществена  поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП по реда на глава 26 

чрез „Събиране на оферти с обява”, обявена с обява от 03.08.2018 г., и публикувана 

в Профила на купувача на Община Девин на същата дата с  предмет: „Изработване 

на технически проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на 

външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, 

гр. Девин –етап 1” 

 
 На 14.08.2018 г. в 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска 

администрация – Девин, комисия назначена със Заповед № РД – 09 – 

358/14.08.2018 г. на кмета на община Девин в състав: 

 Председател: арх. Мариана Перфанова - главен архитект на община Девин  

Членове: 

1. Надежда Ризова – началник отдел „Правно обслужване” 

2. Аделина Коджабашева - специалист „Инвеститорски контрол” 

проведе публично заседание по отваряне на получените оферти. 

 

Катя Попова на длъжност старши специалист „Деловодство и административно 

обслужване”, отдел „АО” предаде на председателя на комисията седем броя 

запечатани и непрозрачни плика: 



1. Оферта с вх. № 09 – 05 – 6#1/10.08.2018 г. в 14:41 часа – „Астра 2005” 

ЕООД, гр. Благоевград; 

2. Оферта с вх. № 09 – 05 – 6#2/13.08.2018 г. в 10:06 часа – „ Астрал 

инженеринг” ООД, гр. Пловдив; 

3. Оферта с вх. № 09 – 05 – 6#3/13.08.2018 г. в 14:39 часа – „Ико Консулт 

Проект” ЕООД, гр. София; 

 

 Всяко от лицата от състава на Комисията подписа и представи на 
Председателя декларация за конфликт на интереси с участниците по смисъла на чл. 
103, ал. 2 ЗОП, като същото бе извършено и от Председателя в присъствието на 
Комисията. 

В началния час за отваряне на офертите, не присъстваха представители на 
участници, или трети лица. 
 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на 

офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите им предложения: 

 1. Оферта с вх. № 09 – 05 – 6#1/10.08.2018 г. в 14:41 часа – „Астра 2005” 

ЕООД, гр. Благоевград; 

 Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 21 

490 лв. /двадесет и една хиляди четиристотин и деветдесет лева / без ДДС. 

 

2. Оферта с вх. № 09 – 05 – 6#2/13.08.2018 г. в 10:06 часа – „Астрал 

инженеринг” ООД, гр. Пловдив; 

 

 Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на  22 

950 лв. /двадесет и две хиляди деветстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

 

3.Оферта с вх. № 09 – 05 – 6#3/13.08.2018 г. в 14:39 часа – „Ико Консулт 

Проект” ЕООД, гр. София; 

  

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 17 

500 лв.  /седемнадесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС. 

 

След обявяване на ценовите предложения на участниците комисията 

продължи своята работа в закрито заседание. 

 

В началото на публичното заседание Комисията се запозна с изискванията на 
Възложителя за допустимост на участниците, съгласно утвърдената Документация за 
участие, както следва: 

 
 

 



1. Лично състояние 

1.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка 
може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо 
лице или тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените 
условия. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако 
участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на 
посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 
1.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го 
представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено 
пълномощно лице.  
1.3. На основание чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, 
когато: 
1.3.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление по чл. 108 а, чл. 159 а – 159 г, чл. 172, чл. 192 а, чл. 194 – 217, 
чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321 а и чл. 352 – 353 е от 
Наказателния кодекс; 
1.3.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета 
страна; 
1.3.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 
1.3.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 
1.3.5. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор; 
1.3.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
1.4. Основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които 
представляват участника или кандидата, членовете на управителни и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи. 
1.5. Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато: 
1.5.1.размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни 
вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 
последната приключена финансова година. 
 
"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или 

наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката 

или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата 

от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от 



Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 

безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената 

поръчка.  

Забележки:  Основанията за отстраняване по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи 

и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането 

на решения от тези органи. 

Основанията за отстраняване се прилагат и когато участникът е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое 

от горецитираните  ограничения (съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП). 

Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители 

при изпълнение на поръчката, горецитираните  ограничения се прилагат и за 

тях (съгласно чл. 65, ал. 4  и чл. 66, ал. 2 от ЗОП). 

В обществената поръчка не може да участват участници, които са свързани 

лица. 

Съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици е се допуска пряко или косвено участие в настоящата 
обществена поръчка на дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, 
включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 
освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от този закон. В 
случай, че участващо лице е дружество, което попада в изключенията на чл.4 
от цитирания закон, същият представя доказателства за наличие на 
обстоятелства, обуславящи изключенията. Ограниченията и изискванията по 
този абзац се отнасят и за подизпълнители, в случай, че участникът 
предвижда и е посочил в офертата си, че ще използва такива. Това 
обстоятелство се декларира в декларация – образец №14. 

2. Критерии за подбор  
С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост към 

кандидатите. Поставените критерии за подбор в документацията са съобразени с 
предмета, стойността, обема и сложността на поръчката. Възложителите нямат право да 
изискват от кандидатите или участниците други документи за доказване на съответствие 
с поставените критерии за подбор, освен посочените в ЗОП. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 



включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението. 

Когато участникът е обединение трябва да има готовност, в случай че е избран за 
изпълнител, да представи регистрация по БУЛСТАТ на обединението при подписване на 
договор за СМР.  
 

1. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците  
1.1.  Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена 
за проектиране по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.1, т.2 от Наредбата за 
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за 
професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република 
България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на 
тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, 
където е установен / регистриран участника.  

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като 
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, 
застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, 
както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани с проектирането. 
 

За доказване на поставеното изискване участниците представят доказателства за 
наличие на Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от ЗУТ, 
при лимит на отговорността в съответствие с групата и категорията на обекта, съгласно 
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. 
Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета 
на поръчката.  

2. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за 
изпълнение на обществената поръчка 

 
2.1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на 
офертата.  

За доказване изпълнението на това изискване участникът следва през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 1 
услуга, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. 

• За „услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката”, следва 
да се разбират изпълнение на услуги по проектиране на водоснабдителни системи и 
съоръжения; 

Доказване: Обстоятелствата по т. 2.1. се доказват съответно със Списък на услугите
Образец № 6, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършенат
услуга. 

2.2. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както 
следва: минимум 6 специалисти, които ще извършат проектирането.Предложените 
експерти трябва да притежават актуални документи за пълна проектантска 
правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона 
за признаване на професионални квалификации. 

Проектантите следва да бъдат по части, както следва: 
Част ВиК – Проектант с Пълна проектантска правоспособност; 
част Геодезия - Проектант с Пълна проектантска правоспособност; 



 
 

1. „Астра 2005”ЕООД, гр. Благоевград  

 
Участникът е регистриран в Търговския Регистър при АВ под ЕИК 

BG101682601 
 
В представената оферта се съдържат: 

част Временна организация на движението- Проектант с Пълна проектантска 
правоспособност; 

част План за Безопасност и Здраве (ПБЗ) - Проектант с Пълна проектантска 
правоспособност; 

част Пожарна безопасност - Проектант с Пълна проектантска правоспособност; 
част План за Управление на Строителните Отпадъци - Проектант с Пълна 

проектантска правоспособност.  
Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица. 
 
Доказване: Обстоятелствата по т. 2.2. се доказват съответно със Списък н

персонала - Образец № 7, заедно с доказателство за извършената услуга. 
 
 
Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се 

представя Списък на персонала като притежаваните от тях специалности и 
правоспособност, следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, 
съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-
квалификационната си степен и специалност конкретния експерт. 
  

 
Забележка: В офертата си участниците посочват видове работи от предмета на 
поръчката, които ще възложат на подизпълнители/ако има такива/, и 
съответстващия на тези работи дял от поръчката, който не може да бъде по-малък 
от минималния процент, определен от възложителя, както и подизпълнителите, 
които вече са определили - Образец № 5 и  Образец № 5а. 

 
 



 
1. Образец № 1 - Административни сведения за участника; 
2. Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 
3. Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 

от ЗОП) 
4. Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и 

по чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5. Образец №5 - Декларация подизпълнители – няма да ползва 

подизпълнители; 

Образец №6 - Списък на услугите за 3 г., заверено копие от договори за 
проектиране от Община Гоце Делчев, Община Сапарева баня; 

 
6. Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката- 

заверени копия на удостоверения за пълна проектантска 
правоспособност на проектантите и застраховки, заверени копия от 
дипломи;  

7. Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 
8; 

8. Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
9. Образец № 10 – Техническо предложение.  
10. Образец 11 – Ценово предложение  
11. Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари  
12. Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 

поръчки /ЗОП/  
14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
15. Застрахователна полица с №0748-020-2018-00003; 
16. Проект на договор и техническо задание.  
 
 
 Комисията констатира, че участникът е представил всички изискващи се  
образци и отговаря на критериите за подбор. 
 
 

2. „Астрал инженеринг” ООД 

Участникът е регистриран в Търговския Регистър при АВ под ЕИК 
BG115605958 
 

В представената оферта се съдържат: 
 

1.Образец № 1 - Административни сведения за участника; 
2.Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 
3.Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП) 
4.Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и по 
чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5.Не е приложен образец №5 - Декларация подизпълнители – няма да ползва 
подизпълнител; 



6.Образец №6 - Списък на услугите за 3 г.,  заверено копие на удостоверение за 
добро изпълнение от Община Карлово; 
 
7.Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;  
8.Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 
8; 
9.Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
10.Образец № 10 – Техническо предложение.  
11.Образец 11 – Ценово предложение  
12.Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари  
13.Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 
поръчки /ЗОП/  
14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
15. Заверено копие от застрахователна полица № 
212217151000365/08.11.2017; 
 
Комисията констатира, че участникът е представил всички изискващи се  образци и 
отговаря на критериите за подбор. 
 
 

3. „Ико Консулт Проект” ЕООД 

Участникът е регистриран в Търговския Регистър при АВ под ЕИК 
BG131389668 
 

В представената оферта се съдържат: 
 

1.Образец № 1 - Административни сведения за участника; 
2.Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 
3.Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП) 
4.Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и по 
чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5.Не е приложен образец №5 - Декларация подизпълнители – няма да ползва 
подизпълнител; 

6.Образец №6 - Списък на услугите за 3 г.,  заверено копие на удостоверение за 
добро изпълнение от Община Свищов; 
 
7.Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява 
поръчката;заверени копия на удостоверения за пълна проектантска 
правоспособност;  
8.Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 
8; 
9.Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
10.Образец № 10 – Техническо предложение.  
11.Образец 11 – Ценово предложение  
12.Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари  
13.Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 
поръчки /ЗОП/  



14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
15. Заверено копие от застрахователна полица № 18 90213170000617269; 
16. Проект на договор и техническо задание.  
 
Комисията констатира, че участникът е представил всички изискващи се  образци и 
отговаря на критериите за подбор. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – 
образец № 10 на допуснатите оферти, както следва: 

 
1. „Астра 2005” ЕООД, гр. Благоевград 
 

 Участникът е представил Техническо предложение по обществена поръчка с 
предмет: Изработване на технически проект: „Изграждане, реконструкция 
и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и 
съоръжения в кв. Настан, гр. Девин –етап 1”„ 
 

  В техническото си предложение, Участникът е посочил срок за изработване 
на прпоекта-  20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на 
сключване на договора. 
 

 В представеното Техническо предложение, Участникът  е описал отделните 
дейности, които са в съответствие с техническата спецификация и имат за 
резултат качествено изпълнение на обществената. ” ….Преглед на 
съществуващата документация, проучване и оценка, изготвяне на 
инвестиционна програма….Изготване на инвестиционен проект…” 
 

 По-надолу в предложението си е описал „..Очаквани резултати….Очаквани 
ползи и евентуални рискове….”, като е предствил, резултатите до които ще 
доведе всяка от дейностите. 
 

 В техническото си предложение, Участникът е  разработил „…..Стратегия и 
Методология….”, като е посочил методите, които ще допринесат за 
качественото постигане на очакваните резултати.  
 

 По- надолу в предложението си е представил организация за изпълнението 
на договора , както и мерки за контрол и координация на изпълнението.  
 

 В представеното техническо предложение, Участникът е описал 
„..Представяне на екипа по проекта….Ключови експерти…Проектант по част 
Водоснабдяване……проектант по част Геодезия…. ”, като е дал предложение 
за  разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти, 
съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя. 
 

 Участникът е дал предложение за разпределиние на ресурсите за 
изпълнение на поръчката. 

 
 



 Участникът е приложил Линеен график, съответстващ на изискванията на 
Възложителя. 

 
Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя, 

описани в Раздел III: Критерии за възлагане на поръчката от документацията за 

участие , както следва: 

- Участникът е описал отделните дейности, които са в съответствие с 

техническата спецификация и имат за резултат качественото изпълнение на 

обществената поръчка.  

- Участникът е представил резултатите до които ще доведе всяка от дейностите, 

които се предприемат в контекста на общата задача – изпълнението на 

договора. 

- Участникът е представил организация за изпълнението на договора и мерки за 

контрол и координация на изпълнението.  

- Посочил е методите, които ще допринесат за качественото постигане на 

очакваните резултати.  

- Предложил е  разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

- В техническото си предложение, Участникът е представил разпределение на 

задачите и отговорностите на отделните експерти, съгласно планираните 

дейности и начин на координация с Възложителя. 

- Предложен линеен график за изпълнение на дейностите, в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

Предложението на участника се допуска до следващ етап – оценка по критерии 

за възлагане „най – ниска цена”. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение-  образец № 10 на 
участник : „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. 
 
 
Участникът е представил Техническо предложение по обществена поръчка с предмет: 
Изработване на технически проект: „Изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в 
кв. Настан, гр. Девин –етап 1”„ 
 
 



 В Техническото си предложение, Участникът е представил: „…Обща цел на 
поръчката …Специфична цел на поръчката…..”, които се разминават като 
съдържание от посочените общи и спецефични цели, от Възложителя, в 
заданието за проектиране . 

 По-надолу в предложението се, Участникът е описал: „….Изготвен и одобрен от 

Възложителя Технически проект…..одоберн на Областен Експертен съвет…., 

което не е правилно записано, тъй като инвестиционния проект предстои да се 

одобри от главния архитект на община Девин.  

 Участникът е описал: „Конкретни задачи за изпълнение....Общи положения при 

организация на изпълнението…”, като по-надолу е описал отговорности и 

задължения на.. „Ръководител на екипа….Главния проектант на водопроводната 

мрежа….” 

 В техническото си предложение, Участникът е описал: „Работна програма и 

методология на изпълнение на проектите по части…Част „Геодезия”…”, като е 

описал проектни части, които не са заложени в приложеното към 

документацията, задание за проектиране, като част „Пътни 

работи”…”Инженерна геология и хидрология”, като неправилно е изписал и 

фазата на проектиране, писал е Работен проект, а този посочен в заданието за 

проектиране е в Техническа фаза. 

 По-надолу в предложението си , Участникът е писал: ” Мерки за опазване на 

околната среда…Система за управление на качеството….План за качество за 

съставяне на  даден проект… План за управление на риска…Идентификация на 

рисковете….Ключови рискови фактори…” 

 По-надолу в предложението си, Участникът в табличен вид е представил: 

„Анализ на риска на проекта” 

 Приложил е Линеен график за обекта, със срок от 30 /тридесет / календарни 

дни. 

Комисията единодушно реши, че предложението на участника не отговаря на 

изискванията на Възложителя, описани в Раздел III: Критерии за възлагане на 

поръчката от документацията за участие и предложението не се допуска до следващ 

етап на процедурата и се отстранява 

Мотиви: 

 



В  Техническото  си  предложение,  Участникът  не  е  разработил  основни  елементи, 
заложени от Възложителя в документацията към обществената поръчка, а именно: 

- описание на отделните дейности, които следва да са в съответствие с 

техническата спецификация и да имат за резултат качественото изпълнение на 

обществената поръчка.  

- резултатите до които ще доведе всяка от дейностите, които се предприемат в 

контекста на общата задача – изпълнението на договора. 

- представяне на организация за изпълнението на договора и мерки за контрол и 

координация на изпълнението.  

- посочване на методите, които ще допринесат за качественото постигане на 

очакваните резултати.  

- предложение за разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

 
 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение-  образец № 10 на 
участник : „ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД. 
 
 
Участникът е представил Техническо предложение по обществена поръчка с предмет: 
Изработване на технически проект: „Изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в 
кв. Настан, гр. Девин –етап 1”„ 
 
 
 В Техническото си предложение, Участникът е представил:  

„…Описание на отделните дейности, които следва да са в съответствие с 

техническата спецификация и да имат за резуртат качествено изпълнение на 

обществената поръчка…….Проучаветлно – Проектантски Работи за иготвяне и 

окомплектоване на проектна разработка по част „Геодезия” (Дейност 1).... 

Проектантски Работи за иготвяне и окомплектоване на проектна разработка по 

част „Водоснабдяване и канализаия” (Дейност 2)…..” 

 По-надолу в предложението се, Участникът е описал: „….Резултати, до които 

ще доведе всяка от дейностите, които се предприемат в контекста на общата 

задача- изпълнението на договора …., като в табличен вид е представил 

резултатите, до които ще доведе изпълнението на посочените от него 

дейнотсти. 

 Участникът е описал: „Представяне на организация за изпълнението на договора 

и мерки за контрол и координация на изпълнението”,  като на стр.23 от 



предложението си, е писал: „…Организационни мерки, координация и 

управление на персонала….Състава на бригадите от работници е съобразен с 

действащата нормативна уредба и общоприетите Разходни норми за разход на 

труд при изпълнение на СМР. В линейния график е представен числения състав на 

работниците във всеки един момент от време на строителната площадка през 

периода на изпълнение на поръчката…..При изпълнение на поръчката, в качествоно 

си на строител ще имаме задължението да назначим Технически ръководител. За 

целта ще бъде издадена заповед, с която точно и ясно ще е вписано лицето…” ,по-

надолу, Участникът е писал: „При планирането на координацията при 

организацията и изпълнението на строителството, предвидено с настоящата 

обществена поръчка, са спазени някои основни принципи, а именно…”, от което е 

видно, че Участникът, представя организация на изпълнение за процудура, с 

предмет различен от този на Възложителя, а именно:   „Изграждане, 

реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна 

система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин –етап 1”„ 

 По-надолу, Участникът отново описал : „…поддържане на перманентен 

контакт с Възложителя и съгласуване на изпълнените СМР, с оглед покриване на 

критериите му за крайния продукт…водене на дневник за обекта, отговорна 

съхраняване и  изготвяне на аоктове, протоколи…”, което отново противоречи 

като текст, с прдмета на настоящата обществена поръчка. 

 В Техническото си предложение, Участникът е описал: „Посочване на 

методите, които ще допринесат за качествено постигане на очакваните 

резултати….”, като описал: „II  етап: Проектиране по част „ВиК- изготвяне на 

проекти съгласно ЗУТ…III етап- Разработка на всички изискуеми проектни 

части…”, което не е коректно нописано, тъй като част „ВиК”, представлява 

проектна част, неразделна от инвестиционния проект, т.е етап II е част от етап 

III. 

 По-надолу Участникът е писал: „Ангажимент на 

ръководството…Планиране…Проектиране и разработка на продукти и услуги..” 

 На стр.38 от предложението си , Участникът е предсавил в табличен вид : „ 

Ресурс по дейностите обхванати по поръчката”, като под „ресурс” е имал 

предвид евинствено човешкия ресурс от проектантски екип, а не е предвидил 



друг вид ресурс, като компютри, инструменти, необходими за качественото и 

срочно изпълнение на поръчката. 

 В техническото си предложение, Участникът е предсатвил „Разпределение на 

задачите  и отговорностите на отделните експерти, съгласно планираните 

дейности и начина на координация с възложителя”, 

 Приложил е Линеен график за обекта, със срок от 30 /тридесет / календарни 

дни. 

 

Комисията единодушно реши, че предложението на участника не отговаря на 

изискванията на Възложителя, описани в Раздел III: Критерии за възлагане на 

поръчката от документацията за участие и предложението не се допуска до следващ 

етап на процедурата и се отстранява. 

Мотиви: 

В Техническото си предложение, Участникът не е разработил организация за 
изпълнението на договора , отговаряща на предмета на обществената поръчка, а 
именно: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна 
водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин –етап 1”„  а е 
описал организация за изпълнение на  СМР, както и не е представил предложение 
за разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката, отговарящо на 
изискванията на Възложителя. Констатирано е несъответствие между 
Техническото предложение на Участника и заложените от Възложителя 
изисквания към него. Предвид горе изложеното, комисията предлага,  Участник : 
„ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД да бъде отстранен от обществена поръчка с 
предмет: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна 
водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин –етап 1”. 

 

 

Комисията пристъпи към класиране на единствената допусната оферта по критерий 

„Най- ниска цена” 

На първо място : „Астра 2005” ЕООД, гр.Благоевград 

                             

Комисията предлага на Кмета на Община Девин да сключи договори с „Астра 2005” 

ЕООД, гр. Благоевград за „Изработване на технически проект „Изграждане, 

реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна 

система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин –етап 1” 

 

 



Комисията приключи своята работа на 18.09.2018 г. в 09:00 часа и в същият 

ден се представи на Възложителя, заедно с офертите.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………. 

 

                   арх. Мариана Перфанова 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

1..……………..        2……………….. 

 Надежда Ризова  Аделина Коджабашева 

 

 

 
Налице са положени подпис и печат, но същите са заличени на основание чл. 2 и 23 от Закон за защита 

на личните данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


