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КЮСТЕНДИЛСКА  ОБЛАСТ  
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Информационен  ценrьр  - 07053/2323 

РЕШЕНИЕ  

Ns б/12.09.2017г . 

На  основание  чл . 22, ал . 1, т . 6 и  чл . 106, ал . 6, предл . 1 -во  във  връзка  с  чл . 108, т . 1 
от  ЗОП  и  утвърден  доклад  по  чл .103, ал .3 от  ЗОП  за  резултатите  от  работата  на  комисия , в  
обществена  поръчка  чрез  публично  състезание  обявено  с  Решение  за  публикуване  на  Кмета  на  
община  Кочериново  изх .Ns РД-01-23-83/09.05.2017 г . за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  
предмет ; „Ремонт  на  общинска  инфраструктура  (улична  и  пътна  мрежа  и  съоръжения  към  
тях) на  rпериторията  на  Община  Кочериново  за  2017z.,и  изцяло  възприек  мотивите  
отразени  в  протокол  N21, протокол  N22, протокол  Ns3 , протокол  Ns4 и  Доклад  от  работата  
на  комисията  от  

ОБЯВЯВАМ : 

I. Класираните  участници  в  публичното  състезание , както  следва : 

1 -во  място -  „БИЛД  Кочериново  2017 ДЗЗД - 100т. 
2-ро  място - Мегаинвест -холд " ЕООД - 99,73т . 
3-то  място - "ПЪТНО  ПОДДЪРЖАНЕ  КЮСТЕНДИЛ " ООД - 88,05т . 

ОПРЕДЕЛЯМ  

„БИЛД  Кочериново  2017"ДЗЗДза  изпълнител  на  обществената  поръчка , чрез  публично  
състезание  с  предмет : „Ремонт  на  общинска  инфраструктура  (улична  и  пътна  мрежа  
и  съоръжения  към  тях) на  територията  на  Община  Кочериново  за  201 7г . обявена  с  
Решение  за  публикуване  на  Кмета  на  община  Кочериново  изх .Ns РД-01-23-83/09.05.2017 г . 

Мотиви  - след  като  се  запознах  с  протоколите  и  доклада  на  комисията  установих , че  
участникът  „БИЛД  Кочериново  2017" ДЗЗДс  оферта  с  вx.Ns ОП -О3-4/07.06.2017 г . посrьпила  
в  09:50 ч .е  в  състояние  да  излълни  обществената  поръчка  качествено  и  в  срок . Офертата  
/предложението / на  участника  отговаря  на  всички  изисквания  на  възложителя  и  на  
нормативната  уредба , заложени  в  тръжната  документация , показва  задълбочено  познаване  
на  добрите  практики  и  наличие  на  опит  в  изпълнението  на  проекти  от  подобно  естество . За  
обединение  „БИЛД  Кочериново  2017" ДЗЗД  не  са  налице  основанията  за  отстраняване  от  
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процедурата , както  икритериите  за  подбо . Офертата  на  участника  е  получила  най -висока  
оценка  при  прилагане  на  предварително  обявените  от  възложителя  условия  и  избрания  
критерий  за  възлагане . 

II. Отстранени  от  процедурата  участници : 

І . „"АВТОМАГИСТРАЛИ  ХЕМУС "АДс  оферта  Ns ОП -О3-5/07.06.2017 г . постьпила  
в  13:40 ч . 
Мотиви : 

Участникът  е  отстранен  на  основание  чл . 107, т .3, във  връзка  с  чл .72; ал .3 от  ЗОП : 

Комисията  е  разгледала  и  обсъдила  обстойно  представената  обосновка , в  която  
участникът  твърди , че  са  налични  напълно  или  частично  всички  обстоятелства  чл . 72, 
ал . 2 от  3ОП , а  именно : 
1. икономическите  особености  на  производствения  процес , на  предоставяните  услуги  
или  на  строителния  метод ; 
2. избраните  технически  решения  или  наличието  на  изключително  благоприятни  
условия  за  участника  за  предоставянето  на  продуктите  или  услугите  или  за  
изпълнението  на  строителството ; 
3. оригиналност  на  предложеното  от  участника  решение  по  отношение  на  
строителството ,доставките  или  услугите ; 
4. спазването 	на  задълженията  по  чл .115; 
5.възможностга  участникът  да  получи  държавна  помощ ; 
След  подробно  залознаване  с  представената  обосновка  и  наведените  в  нея  твърдения  в  
нея  комисията  счита , че  нито  едно  от  горецитираните  обстоятелства  не  е  налично  за  
участняка  и  не  му  дава  предимство  пред  останалите  участници . Комисията  е  направила  
оценка  на  обосновката  за  всяко  едно  от  обстоятелствата , както  следва : 

Получената  писмена  обосновка  е  оценена  по  отношение  на  нейната  пълнота  и  
обективност  относно  обстоятелствата  no чл . 72, ал . 2, свързани  с : 
1. икономическите  особености  на  производствения  процес , на  предоставяните  услуги  
или  на  строителния  метод ; 
2. избраните  текнически  решения  или  наличието  на  изключително  благолриятни  условия  
за  участника  за  предоставянето  на  продуктите  или  услугите  или  за  изпълнението  на  
строителството ; 
З . оригиналност  на  предложеното  от  участника  решение  по  отношение  на  строителството , 
доставките  или  услугите ; 
4. спазването  на  задълженията  по  чл . 115; 
5. възможността  участникът  да  получи  държавна  помощ . 

За  обективни  се  считат  тези  обстоятелства , които  съществуват  реално  в  обективното  
пространство  в  момента  и  съответстващи  на  посочените  в  30П  изисквания , които  се  
отнасят  единствено  за  конкретния  участник , т .е . не  са  валидни  и  за  останалите  участници  
в  процедурата , и  които  обстоятелства  обуславят  постигането  на  толкова  благоприятна  
цена . Тези  обстоятелства  да  не  са  каквито  и  да  било  по  преценка  на  участника , а  да  са  
свързани  и  съответно  да  установяват  наличието  на  една  от  посочените  в  нормата  пет  
отделни  хипотези . 



% След  направения  анализ  по  същество  на  представената  подробна  писмена  обосновка  от  
участника , комисията  констатира , че  същата  не  е  структурирана  по  реда , който  е  описан  в  
ЗОП , а  е  представена  в  свободен  текст . 
Участникът  е  описал  компонентите  на  ценообразуване , но  не  е  представил  доказателства  
за  нanичие  на  икономически  особености  на  строителния  метод  или  производствения  
процес  на  основните  материали , които  да  водят  до  изключително  благоприятни  условия  
или  оригинanност  на  предложението  му . 

Изтъкнатото  от  участника  в  т. I. Труд  и  доnълнителни  разходи  върху  труда , че  се  
намалява  стойностга  на  труда , тьй  като  начислява  по -ниска  ставка  за  допълнителни  
разкоди , без  да  са  включеня  разходи  за  квартирни  и  командировки  на  изпълнителския  
състав , поради  близостга  на  обекта , не  могат  да  се  считат  за  благоприятни  условия  за  
участника , тьй  като  същите  не  са  подкрепени  с  никакви  мотиви  и  аргументи . Стойностга  
на  ежедневния  транспорт  на  изпълнителския  състав  до  обекта  обективира  кумулирането  
на  разходи  за  участника , а  влиянието  им  върху  предлаганите  от  него  единични  цени  не  е  
отразено  в  обосновката  и  не  е  доказано  занижаването  на  разходите , както  се  твърди  от  
участника . 
Комисията  не  може  да  определи  като  изключително  благоприятно  условие  за  този  
участник  посоченото  в  т . 11.Материали  и  доставно -складови  разходи , защото  всички  
участници  в  поръчката  разчитат  на  установените  си  трайни  търговски  контакти  със  своите  
контрагенти , доставчици , и  изrраденото  доверие  помежду  им . В  този  смисъл  посоченото  
обстоятелство  не  е  ексклузивно  само  за  този  участник , за  да  се  приеме , че  би  могло  да  
окаже  решаващо  значение  при  формирането  на  по -ниски  цени  на  конкретните  доставки . 
Освен  това  комисията  счита , че  тези  обстоятелства  не  са  обективни , а  напротив  - 
субективни , и  не  следва  да  се  взимат  предвид  при  подробна  писмена  обосновка , изискана  
по  рёда  на  чл . 72, an. 1 ЗОП . Относно  договорените  матери anи  се  стига  до  извода , че  на  
практика  участника  иска  помощният  орган  на  Възложителя  да  приеме  на  доверие , че  той  е  
успял  да  договори  изключително  ниски  цени  за  предлаганите  от  него  материали , без  да  
представя  конкретни  доказателства  за  това . 

Относно  твърдението  на  участникът , че  е  производител  на  асфалтови  смеси  и  трошен  
камък , не  са  приложени  никакви  доказателства , от  където  комисията  по  еднозначен  начин  
да  направи  извода , че  твърдението  е  вярно . Още  повече - дори  и  да  са  представени  
доказателства  за  наличие  на  собствена  производствена  инсталация , остава  неаргуметирана  
себестойнос rга  на  произведените  материали , както  и  доказателство  за  по -ниската  им  
крайна  цена  от  цените  на  производствените  инсталации  в  близост  до  обекта , от  които  се  
предполага , че  останanите  участници , ако  не  притежават  производствена  база  в  близост , 
ще  използват  за  доставка . 

Направеното  от  участника  в  тази  част  от  обосновката  уточнение , че  е  прецизир an 
процентът  на  доставно -складовите  разкоди  благодарение  на  доброто  планиране  и  
благоприятното  разположение  на  обекта  отново  остава  недоказано  и  необосновано . 
Пълната  липса  на  доказателства  и  в  тази  част  от  обосновката , обективират  същата  като  
съвкупност  от  субективни  твърдения  на  участника  за  които  не  са  нanице  основания  да  
бъдат  приети  от  страна  на  комисията . Не  са  посочени  и  обосновани  по  никакъв  начин  
твърдените  от  участника  преференци anни  цени . Доставките  са  посочени  общо  и  са  
обвързани  с  достъпът  до  обекта , но  това  е  направено  отново  изключително  кратко  и  
неподробно . Не  са  отчетени  конкретни  отстояния  от  и  до  обекта  от  конкретни  доставчици , 
не  са  посочени  основни  разходи  в  тази  връзка  и  не  са  посочени  конкретни  стойности  на  
цената  на  доставка , срока  и  т .н . 



Комисията  не  приема  за  обективен  и  за  изключително  благоприятно  условие  за  участника  
аргумента  за  работниците  и  техниката , тьй  като  Възложителят  е  имал  минимални  
изисквания  за  текническите  лица  и  персонала , които  следва  да  изпълняват  предмета  на  
обществената  поръчка , и  за  съответното  текническо  оборудване , като  това  е  изискване , 
което  е  поставено  спрямо  всички  участници  съгласно  т.3.3.3.Изисквания  за  технически  и  
професионални  способности  от  утвърдените  от  Възложителя  указания . В  този  смисъл  
посоченото  обстоятелство  не  е  ексклузивно  само  за  този  участник , за  да  се  приеме , че  би  
могло  да  окаже  решаващо  значение  при  формирането  на  по-ниски  цени . 
Следващото  твърдение  на  участника  касаещо  наличието  на  собствена  високоефективна  
текника  не  следва  да  се  разглежда  като  изключително  благоприятно  условие , rьй  като  е  
поредното  недоказано  субективно  негово  твърдение , включително  липсват  каквито  и  да  
било  пояснения  в  тази  насока , като  например  как  собствената  високоефективна  техника  
води  до  по-ниски  предложени  единични  цени  включени  в  показателя  предмет  на  
настоящата  обосновка . 

Идентичен  е  случаят  и  с  изложеното  от  участника  по  отношение  на  предвижданата  
от  него  печалба , както  по  основание  така  и  по  размер . Тези  основни  аспекти  от  този  
съществен  компонент  на  ценообразуването , не  са  мотивирани  и  аргументирани  от  
участника  по  никакъв  начин  и  не  могат  да  се  приемат  за  икономическа  особеност  на  
производствения  процес , предоставяните  услуги  или  строителния  метод , каквито  доводи  
се  изтъкват  от  участника , че  са  налице  тези  обстоятелства  по  чл . 72, ал . 2 от  ЗОП . 

Елемент  от  аналитичната  дейност  на  комисията  е  всъщност  да  посочи  кои  
обстоятелства , изложени  в  обсъжданата  писмена  обосновка , приема  за  обективни  u в  коя  
от  пd гге  хипотези  попадат  те . В  конкретния  случай , не  е  представен  анализ , а  обща  
информация , която  комисията  не  счита  за  обективно  обстоятелство  със  следните  мотиви : 

1. В  представената  писмената  обосновка  за  предложена  цена , която  е  с  повече  от  20 
% по- благоприятна  от  средната  стойност  на  предложенията  на  останалите  участници  по  
същия  показател  за  оценка , участникът  не  е  посочил  нито  едно  от  обстоятелствата  по  чл . 
72, ал .2 от  ЗОП . В  тази  връзка  в  писмената  обосновка  трябва  да  се  съдържа  изложение  на  
обстоятелствата , които  се  приемат  за  обективни  и  те  да  са  свързани  с  наличието  на  някоя  
от  хипотезите  по  чл . 72, ал .2 от  Закона  за  обществените  поръчки . 

2.От  представената  обосновка  на  комисията  не  става  ясен  начина , по  който  са  
образувани  цените  на  участника . Представената  обосновка  не  съдържа  информация  от  
която  да  става  ясно  как  са  обосновани  разкодите  от  страна  на  участника , какви  
обстоятелства  аргументират  посочените  стойности , какви  обстоятелства  оказват  влияние  
при  определянето  им , нито  са  посочени  факти  относно  евентуални  по- ниски  разкоди  за  
участника , които  комисията  би  могла  да  анализира . Посочените  факти  в  нея  имат  
декларативен  характер , без  да  са  подкрепени  с  някакви  доказателства  или  да  притежават  
цифрово  изражение . 

Обосновката  на  участника  не  отговаря  на  критериите , съгласно  разпоредбите  на  
чл .72,ал .2 т .1 до  т .5 от  ЗОП . 

Настоящото  решение  подлежи  на  обжалване  пред  КЗК , в  10 дневен  срок  от  
получаването  му , съгласно  чл .197 от  ЗОП . 

Орган , който  отговаря  за  процедурите  по  обжалване : 
Комисия  за  защита  на  конкуренцията , Адрес : 1000 гр . София , бул . Витоша  Ns 18, факс : 02 



9807315, Електронна  поща  -  cpcadmin a;cpc.hg , Интернет  адрес  - http:/www.cpc.bg/ 

Срок  за  подаване  на  жалби  - съгласно  чл .197 от  ЗОП . 

На  основание  чл . 181, ал . 8 от  ЗОП , настоящото  решение  да  се  изпрати  в  един  и  същи  ден  
до  всички  участници  и  да  се  публикува  в  профила  на  купувача  в  същия  ден . 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : П  

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  КОЧЕРИНОВО  

/Налице  са  положени  подпис  и  nечат , като  същите  са  sаличени  на  основание  чл .42, ал .5 
от  30П  във  връзка  с  чл .2 и  23 от  ЗЗЛД/ 


