
                                                       

1 
 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 11 / 29.08.2017 г., гр. Смолян 

 
 

На основание чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл.181, ал.6 от ЗОП във връзка с 
чл.177 от ЗОП, Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 на Комисия, назначена със 
заповеди на възложителя № № ОП-16/11.05.2017 г. и ОП-34/12.07.2017г.  

 
 
 

О Б Я В Я В А М 
 
 

Класирането в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с 
предмет: „Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда на 
град Смолян по обособени позиции: 
1. Обособена позиция 1. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ 
„д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр. Смолян; 
2.  Обособена позиция 2. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от Община 
Смолян до х-л „Смолян“/ , гр.Смолян; 
3.  Обособена позиция 3. „Реконструкция на улица „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, 
гр.Смолян ”; 
4.  Обособена позиция 4. „Реконструкция на улица „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, 
гр.Смолян“; 
5.  Обособена позиция 5. „Реконструкция на улица  „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр. 
Смолян“; 
6. Обособена позиция 6. „Реконструкция на улица „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр. 
Смолян“. 

Процедурата е открита с Решение № 2 от 05.04.2017 г., уникален номер в Регистъра на 
обществени поръчки 00092-2017-0002 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 
На първо място - оферта № 5, подадена от „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД с  52 точки. 

 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 
На първо място - оферта № 9, подадена от „ИСА 2000“ ЕООД с 95.03 точки. 
На второ място - оферта № 1, подадена от  „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД със 76.00 точки. 
 
Отстранени оферти: 
1.Оферта № 6, подадена от  „БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД. 
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2.Оферта № 11, подадена от „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 
На първо място - оферта № 12, подадена от „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД със 100 точки. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

 
На първо място - оферта № 2, подадена от „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД с 99 точки. 
На второ място - оферта № 10, подадена от  „ПИ ЕС АЙ“ АД с 88 точки. 
 
Отстранени оферти: 
Оферта № 7, подадена от „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
 
На първо място - оферта № 4, подадена от „БАКС 99“ АД  с 97,22 точки. 
На второ място - Оферта № 3, подадена от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД  с 52 точки. 
 
Отстранени оферти: 
Оферта № 8, подадена от „АГРОМАХ“ ЕООД. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
 
На първо място - оферта № 13, подадена от „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД с 52 точки. 

 
 
 

О П Р Е Д Е Л Я М 
 
 
за изпълнители на обществена поръчка участниците, класирани на първо място, както следва: 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
„МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД с  52 точки. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
„ИСА 2000“ ЕООД с 95.03 точки. 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД със 100 точки. 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 
„ ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД с 99 точки. 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
„БАКС 99“ АД  с 97,22 точки. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
„РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД с 52 точки. 
 
 
 

О Т С Т Р А Н Я В А М: 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
1.Оферта № 6, подадена от  „БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД. 
2.Оферта № 11, подадена от „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 
Оферта № 7, подадена от „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД. 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
Оферта № 8, подадена от „АГРОМАХ“ ЕООД. 
 
 
МОТИВИ  ЗА  ОТСТРАНЯВАНЕ  НА  УЧАСТНИЦИТЕ:  
 
1. Оферта № 6, подадена от „БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД. 
В хода на работата си помощният орган на възложителя – комисията, назначена да разгледа, 
оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедурата, по безспорен начин е 
установил, че  ценовото предложение на участника не е изготвено в  съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. В хода на разглеждане  на  анализните цени за предвидените в количествената 
сметка строителни и монтажни работи са  открити следните несъответствия: 
1.Участникът предлага по позиция „Доставка и монтаж на настилка от риолитни павета 8/8/8“  
от количествено-стойностната сметка да бъдат редуцирани с коефициент 0,8 риолитните 
павета, което води до редуциране на квадратура за 1м2. Това води до некоректно определяне 
на цената  за изпълнение на дейностите  по  конкретната позиция от количествено-
стойностната сметка. 
2. В анализа на позиция „Монтаж на съществуващи стъпала риолит“ - част материали, 
участникът предлага стъпалата да бъдат изпълнени от риолитни павета 8/8/8, което е в 
разминаване с изискванията на Възложителя да бъдат изпълнени от масивно риолитово 
стъпало, което противоречи на изрично поставените от възложителя условия и изисквания в 
техническата спецификация към документацията за участие в процедурата. Комисията е 
констатирала, че определената от участника разходната норма за лепилото не е правилно 
изчислена и не е съобразена с техническите изисквания за изпълнение на предмета на 
поръчката и конкретната дейност.  
Налице са основанията, предвидени в чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП във връзка с  чл.101, ал.5 
от ЗОП и чл.39, ал.1 от ППЗОП, за отстраняване на участника.  
Съгласно предварително обявените условия и изисквания на възложителя към съдържанието 
и подготовката на ценовите  предложения на участниците в процедурата, за да бъде 
допуснато до етап оценка на ценовото предложение на участник, следва същото да осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническите 
спецификации от документацията за участие в процедурата и да не съдържа несъответствия 
на предложените цени с предвидените за изпълнение в хода на поръчката отделни видове 
работи. Видно от изложеното по-горе, при определяне на предложената цена за изпълнение 
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на предмета на поръчката по настоящата обособена позиция участникът е предвидил в хода 
на строителството да бъдат вложени материали, несъответстващи на изискванията и 
условията на възложителя. Налице е несъответствие между поставените от възложителя 
условия и изисквания за изпълнение на предмета на процедурата и предложението на 
участника.  
 
2. Оферта № 11 подадена от „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 
В хода на работата си помощният орган на възложителя – комисията, назначена да разгледа, 
оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедурата, по безспорен начин е 
установил, че ценовото предложение на участника не е изготвено в съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. В хода на разглеждане  на  анализните цени за предвидените в количествената 
сметка строителни и монтажни работи, са  открити следните несъответствия:  
1. В анализа на позиция „Монтаж на съществуващи стъпала риолит“, в част материали 
участникът предлага стъпалата да бъдат изпълнени от риолитни павета, което е в разминаване 
с изискванията на Възложителя да бъдат изпълнени от масивно риолитово стъпало, което 
противоречи на изрично поставените от възложителя условия и изисквания в техническата 
спецификация към документацията за участие в процедурата.  
2. Налице е противоречие между Ценовото предложение, изготвено съгласно Образец № 6, и 
анализните цени. В Ценовото предложение, изготвено съгласно Образец № 6, участникът 
оферира 10 % печалба, която следва да се начисли върху всички елементи по 
ценообразуването, но в представените анализни цени печалбата от 10 % е начислена само 
върху разходите за труда, което води до несъответствие между предлагана цена и анализните 
цени. 
Налице са основанията,  предвидени  в чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с  чл.101, ал.5 
от ЗОП и чл.39 ал.1 от ППЗОП, за отстраняване на  участника от участие в процедурата.  
Съгласно предварително обявените условия и изисквания на възложителя към съдържанието 
и подготовката на ценовите  предложения на участниците в процедурата, за да бъде 
допуснато  до етап оценка на ценовото предложение на участник, следва същото да осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническите 
спецификации от документацията за участие в процедурата и да не съдържа несъответствия 
на предложените цени с  предвидените за изпълнение в хода на поръчката отделни видове 
работи. Видно от изложеното по-горе,  при определяне на предложената цена за изпълнение 
на предмета на поръчката по настоящата обособена позиция участникът е предвидил в хода 
на строителството да бъдат вложени материали, несъответстващи на изискванията и 
условията на възложителя. Налице е несъответствие между поставените от възложителя 
условия и изисквания  за изпълнение на предмета на процедурата и предложението на 
участника.  
 
3. Оферта № 7, подадена от „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД. 
В хода на работата си помощният орган на възложителя – комисията, назначена да разгледа, 
оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедурата, по безспорен начин е 
установил, че  ценовото предложение на участника не е изготвено в  съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. В хода на разглеждане  на  анализните цени за предвидените в количествената 
сметка строителни и монтажни работи, са  открити следните несъответствия: 
1. В анализа на позиция „Разваляне и възстановяване на пътна основа – битумизирана 
баластра 8 см и трошено-каменна настилка 35 см (без асфалтово покритие), вкл. извозване на 
строителни отпадъци“ разходните норми за битумизирана баластра и трошен камък са 
некоректно съставени съгласно дебелините на отделните пластове, посочени в позицията. 
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2.  В анализа на позиция „Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка (т.г. мазут) 
некоректно е съставена разходната норма за плътната смес, тъй като анализът е разработен за 
м3, след което цената е трансформирана за м2. При съставяне на анализа за 1 м3 би трябвало 
разходната норма за плътната смес да е 2,4 тона, а не 1 тон, както е предложил участника. 
3. В предложените анализи участникът обединява някои позиции под един анализ, например: 
„Анализ №8 и №9 Направа на изкоп със зариване и трамбоване на кабелно трасе по детайл 
(4х PVC Ф110) под тротоар, Направа на изкоп със зариване и трамбоване на кабелно трасе по 
детайл (4х стоман. Ф110) под асфалтов път“; „ Анализ №15, №16 и №17 Демонтаж на 
съществуващи улични оттоци единични, вкл. отводнителни тръби до шахтите, Също улични 
оттоци – двойно, вкл. отводнителни тръби до шахтите, Демонтаж на бетонирани 
дъждоприемни решетки на отводнителни канали“. Съгласно изискванията на Възложителя 
участникът следва да представи анализи за всяка позиция от количествената сметка.  
4. В някои позиции не са начислени доставно-складови разходи. Например позиция №11 
„Доставка и монтаж на дъги за външна канализация, двуслойни външно оребрени – PEHD DN 
200/45◦ - SN8 към отводна тръба на водосъбирателни шахти поз.10“. 
Налице са основанията,  предвидени  в чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с  чл.101, ал.5 
от ЗОП и чл.39 ал.1 от ППЗОП,  за отстраняване на  участника от участие в процедурата.  
Съгласно предварително обявените условия и изисквания на възложителя към съдържанието 
и подготовката на ценовите  предложения на  участниците в процедурата, за да бъде 
допуснато  до етап оценка на ценовото предложение на участник, следва същото да осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническите 
спецификации от документацията за участие в процедурата и да не съдържа несъответствия 
на предложените цени с  предвидените за изпълнение в хода на поръчката отделни видове 
работи. Видно от изложеното по-горе, при определяне на предложената цена за изпълнение 
на предмета на поръчката по настоящата обособена позиция участникът не е спазил 
изискванията и условията на възложителя. Налице е несъответствие между  поставените от 
възложителя условия и изисквания за изпълнение на предмета на процедурата и 
предложението на участника.  
 
4.Оферта № 8, подадена от „АГРОМАХ“ ЕООД 
В хода на работата си помощният орган на възложителя - комисията  назначена да разгледа, 
оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедурата, по безспорен начин е 
установила, че ценовото предложение на участника не е изготвено в съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. В хода на разглеждане  на  анализните цени за предвидените в количествената 
сметка строителни и монтажни работи, са  открити следните несъответствия: 
1. В анализа на позиция „Разваляне и възстановяване на пътна основа – битумизирана 
баластра 8 см и трошено-каменна настилка 35 см (без асфалтово покритие), вкл. извозване на 
строителни отпадъци“ разходните норми за битумизирана баластра и трошен камък са 
некоректно съставени съгласно дебелините на отделните пластове посочени в позицията. 
2.  В анализа на позиция „Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка (т.г. мазут) 
некоректно е съставена разходната норма за плътната смес, тъй като анализът е разработен за 
м3, след което цената е трансформирана за м2. При съставяне на анализа за 1 м3 би трябвало 
разходната норма за плътната смес да е 2,4 тона, а не 1 тон, както е предложил участника. 
3. В предложените анализи участникът обединява някои позиции под един анализ, например: 
„Анализ №9 и №10 Направа на изкоп със зариване и трамбоване на кабелно трасе по детайл 
(4х PVC Ф110) под тротоар, Направа на изкоп със зариване и трамбоване на кабелно трасе по 
детайл (4х стоман. Ф110) под асфалтов път“; „Анализ №20 и №21 Натоварване и извозване на 
чугунени дъждоприемни решетки за скрап, Натоварване и извозване на чугунени капаци за 
РШ до склад ивеститор за повторна употреба“. Съгласно изискванията на Възложителя 
участникът следва да представи анализи за всяка позиция от количествената сметка.  
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4. В някои позиции не са начислени доставно-складови разходи. Например позиция №7 
„Доставка и монтаж на чугунена дъждоприемна решетка за уличен отток 45/40/8, комплект с 
чугунена рамка – клас  на натоварване С250, съгл. EN 124:2003“. 
Налице са основанията, предвидени  в чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с  чл.101, ал.5 
от ЗОП и чл.39, ал.1 от ППЗОП, за отстраняване на  участника от участие в процедурата.  
Съгласно предварително обявените условия и изисквания на възложителя към съдържанието 
и подготовката на ценовите предложения на участниците в процедурата, за да бъде допуснато  
до етап оценка на ценовото предложение на участник, следва същото да осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническите 
спецификации от документацията за участие в процедурата и да не съдържа несъответствия 
на предложените цени с  предвидените за изпълнение в хода на поръчката отделни видове 
работи. Видно от изложеното по-горе, при определяне на предложената цена за изпълнение 
на предмета на поръчката по настоящата обособена позиция участникът не е спазил 
изискванията и условията на възложителя. Налице е несъответствие между  поставените от 
възложителя условия и изисквания за изпълнение на предмета на процедурата и 
предложението на участника.  
 
Във връзка с дейността си комисията, назначена със Заповеди на възложителя № № ОП-
16/11.05.2017 г. и ОП-34/12.07.2017г., е изготвила протоколи за своята работа (Протокол № 1, 
Протокол № 2 и Протокол № 3), съгласно изискванията на чл.181, ал.4 от ЗОП във връзка с 
чл.103, ал.3 от ЗОП, като Протоколи № 1, № 2 и № 3 и цялата документация по провеждане на 
процедурата са ми предадени за вземане на настоящото решение по чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП 
във връзка с чл.181, ал. 6 от ЗОП. 
 
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда, предвиден в част Шеста, глава Двадесет 
и седма, чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията1 в 10 – дневен срок 
от получаването му.  
 
Решението да бъде изпратено на участниците и публикувано в Профила на купувача на 
основание чл.43 от ЗОП в тридневен срок от издаването му.  
 
Протоколите от работата на комисията, могат да бъдат открити на интернет сайта на община 
Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1934.                          
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  положен подпис и печат 
МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ 
Заместник-кмет в Община Смолян 
оправомощен със Заповед №РД-0721/25.08.2017г. 
на кмета на Община Смолян   
 
* Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 
Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните 
данни. 
 

                                                 
1 Орган, отговарящ за процедурите по обжалване:  
Комисия за защита на конкуренцията  
гр. София, бул. Витоша № 18  
тел.: (02) 935 61 13, факс: (02) 980 73 15  
www.cpc.bg, e-mail: cpcadmin@cpc.bg 


