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Р Е Ш Е Н И  Е 
 

№ РВТ18-РД93-9/06.08.2018 г. 

 

На основание чл. 108, т. 1, предл. второ, във връзка с чл. 82, ал. 4, т. 5, предл. първо, 

чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5, т. 6, б. „в“, предл. последно – б. „д“, чл. 101, ал. 5 и чл. 107, т. 1, 

предложение първо от Закона за обществените поръчки, отчитайки и приемайки 

резултатите, отразени в Протокола от 24.07.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед № 

РВТ18-РД 92-8/24.07.2018 г. на Кмета на Район Витоша - СО за разглеждане, оценка и 

класиране на подадените от Потенциалните Изпълнители по Рамково споразумение № 

РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 г. оферти за участие в провеждания по реда на чл. 82, ал. 4 от 

ЗОП вътрешен конкурентен избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 52ро
  ОУ „Цанко Церковски“, кв. 

„Бояна“, Район Витоша-СО”, съобразно утвърдена от Кмета на Район Витоша - СО 

Покана за подаване на оферти № РВТ18-ТД26-2101/12.07.2018 г., 

 

І. КЛАСИРАМ: 

 

Потенциалните Изпълнители, подали оферти за участие в проведения 

вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 г., 

по следния начин: 

  

ПЪРВО МЯСТО: „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД – с комплексна оценка от 100  

точки. 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

За ИЗПЪЛНИТЕЛ на строително-монтажните работи от обхвата на възлаганата 

обществена поръчка, имаща за предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в 52ро
  ОУ „Цанко Церковски“, кв. „Бояна“, Район Витоша-СО”, класираният на първо 

място Потенциален Изпълнител:  

 

„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД 

 

III. ОБЯВЯВАМ: 

 

Отстраненият Потенциален Изпълнител, при спазване изискванията на ЗОП и 

одобрените от Възложителя условия за участие във вътрешния конкурентен избор, както 

следва: 

ДЗЗД „СГРАДИ РАЙОН ВИТОША“ - на основание чл. 107, т. 1, предложение 

първо от ЗОП, предвид констатираната липса на съответствие на представената от 

Обединението оферта с част от утвърдените с Покана № РВТ18-ТД26-

2101/12.07.2018г. минимални изисквания, относими към техническите и 

професионални способности на Потенциалните Изпълнители, поставени като 

критерий за подбор по смисъла на чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, които конкретни пропуски 
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се изразяват в следното: 

 (1) установена липса на съответствие на предложения експерт „Технически 

ръководител“ - инж. Ангел Русев с минималните изисквания, поставени от Възложителя в 

Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ и б. „в“ от утвърдената Покана за представяне на оферти по 

чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, а именно: не е доказан придобит от експерта: 

- минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност 

„ССС“, както и 

-  опит като Технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени строителни обекта 

за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 

реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното 

строителство. 

(2) за предложения от Потенциалния Изпълнител експерт 

„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Магдалена Тодорова не е 

доказано съответствие с едно от конкретните изисквания, утвърдени от Възложителя 

за целите на настоящето възлагане и за конкретно обсъжданата експертната позиция, 

за която е предложено лицето, което минимално изискване е разписано в Раздел III, т. 

5.2.2., б. „б“ от Поканата по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, отправена от Възложителя до 

Потенциалните Изпълнители за представяне на оферти във вътрешния конкурентен 

избор, а именно: придобит от лицето опит в осъществяването на контрол на качеството 

при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени строителни 

обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 

и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното 

строителство. 

(3) недоказаност на изискванията, обективирани в Раздел III, т. 5.2.3., б. „б“ и б. 

„в“ от утвърдената Покана за представяне на оферти №РВТ18-ТД26-2101/12.07.2018 г., 

досежно: 

- придобит от определеното за заемане на експертна позиция 

„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ лице – инж. Иван Денев опит 

като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 

строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 

реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното 

строителство, както и 

- притежаван от посоченото лице валиден към датата на подаване на офертата 

документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 

безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 

длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-

2/16.12.2009 г.). 

(4) липса на вписване на изискуемата информация досежно правоотношението, в 

което е Потенциалният Изпълнител, респ. Партньорът „Трейс – София“ ЕАД с всеки 

един от предлаганите от него експерти, посочени като част от инженерно-техническия 

състав, предвиден за изпълнение на строителните интервенции, предмет на възлагане 

(Технически ръководител, Отговорник/специалист по контрола на качеството и 

Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве), който пропуск води до съмнение 

в достоверността на направените от „Трейс-София“ ЕАД декларативни волеизявления, 

обективирани в Част II, Раздел „В“ от представения него еЕЕДОП, респ. доколко 

действително не е налице спрямо един или повече от посочените експерти хипотезата на 

чл. 65, ал.1 от ЗОП. 

 

IV. НАРЕЖДАМ: 

 



 

3 

 

В срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП, да се сключи договор за изпълнение на строително-

монтажните работи, предмет на възлагане в проведения вътрешен конкурентен избор, с 

класирания на първо място Потенциален Изпълнител – „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД - гр. 

София, Район „Изгрев“, ул. „Фредерик Ж. Кюри“ №16, бл. 155, ет. 1, ап. 1. 

На основание чл. 43, ал. 1, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, настоящето 

Решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до Потенциалните Изпълнители 

по Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 г. 

На основание чл. 43, ал. 1, изр. второ от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от 

ППЗОП, настоящето Решение, ведно с Протокола на Комисията, провела вътрешния 

конкурентен избор да се публикуват в Профила на купувача на Район Витоша, в 

създадената за целите на възлагането електронна преписка, връзката с която е следната: 

http://raionvitosha.eu/bg/rm_public-contratcs_bg.html. 

 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящето Решение подлежи на обжалване 

в десет дневен срок, считано от датата на получаването му, пред Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) по реда и при условията на Глава 27ма от ЗОП. 

 

 

 

 

 

 

     КМЕТ НА РАЙОН ВИТОША- СО: 
 

 

(Инж. ТЕОДОР ПЕТКОВ)  

 

 
                                          заличен подпис – лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 
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