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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ ОП-25 

гр. Рудозем, 14.10.2020 г. 

 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител  

 

  

На основание  чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 6 от ЗОП, като 

взех предвид Окончателен Протокол, Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 от 

работата на комисия назначена с моя Заповед №267/01.07.2020 г.  относно провеждане  на 

„публично състезание“ по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Проектиране, 

осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и 

външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем, открита с Решение 

ОП-10/08.06.2020 г. на Кмета на Община Рудозем, публикувана в Регистъра на обществените 

поръчки на АОП с уникален номер 00254-2020-0012 и на интернет сайта на община Рудозем 

- профил на купувача: http://www.rudozem.bg/currentNews-124-newitem.html 

 

 

I. О Б Я В Я В А М 

 

 

Класирането на участниците в обществена поръчка с предмет: „Проектиране, 

осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и 

външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем, открита с Решение 

ОП-10/08.06.2020 г. на Кмета на Община Рудозем, публикувана в Регистъра на обществените 

поръчки на АОП с уникален номер 00254-2020-0012,  съгласно утвърдени от мен на 14.10.2020 г. 

Окончателен Протокол, Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комисия 

назначена с моя Заповед №267/01.07.2020 г.,  както следва: 

 I-во място: „АРЕТЕ- СТРОЙ“  ЕООД, ЕИК 200360121 с комплексна оценка от 100.00 

точки; 

 

ІI. О П Р Е Д Е Л Я М 

 

 

 На основание чл. 109 от ЗОП за изпълнител на обществената поръчка с предмет: 

„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 

400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем, открита с 

http://www.rudozem.bg/
mailto:oba@rudozem.bg
http://www.rudozem.bg/currentNews-124-newitem.html


 

 
Решение ОП-10/08.06.2020 г. на Кмета на Община Рудозем, публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2020-0012,  както следва: 

 „АРЕТЕ-СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 200360121, с оферта вх. № Р-2692, подадена на 

29.06.2020 г. в 10:23 часа, със седалище и адрес на управление: Държава: БЪЛГАРИЯ, 

Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1379, р-

н Възраждане, бул./ул. ул."Сини вир" № 15, представлявано от Пламен Тихомиров 

Трифонов. 

 

 

 Като взех предвид, че за класирания на първо място участник  не са налице основания за 

отстраняване от процедурата и отговаря на критериите за подбор и че представената от него 

оферта е получила най-високата оценка при прилагане на предварително обявените от 

възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на обществената 

поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител при спазване на 

условията в посочената разпоредба и след влизане в сила на настоящото решение.  

 

III. ОТСТРАНЯВАМ 
 

 от участие следния участник в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР 

за обект: „Водоем 400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. 

Рудозем, открита с Решение ОП-10/08.06.2020 г. на Кмета на Община Рудозем, публикувана в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2020-0012, при мотиви, 

изчерпателно посочени в Протокол 2 и в Окончателния протокол от работата на комисията, 

съставен на основание чл. 181 ал. 4 с от ЗОП във връзка с чл. 60а, ал. 1 от ППЗОП, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Участник Правни основания Фактически основания 

1. Обединение „ТРЕЙС-

ВЕНИ“ 

чл.54, ал.1 т.5 

буква „б“ от ЗОП 

Във връзка с констатираното несъответствие 

на информация в Протокол № 1, в 

законоустановения и посочен от комисията 

срок за представяне на допълнителни 

документи, участникът е представил: 

- Опис на представените документи; 

- Диск; 

- Копия от застраховки 

„Професионална отговорност“ на 

„ВЕНИГАЗ ЕООД“ и „ДАЕЛ-2008“ 

ЕООД; 

- Ново Допълнително/анекс към 

договор за обединение от 04.09.2020 

г. 

- Копия на удостоверения за 

специалист върху контрол на 

качеството и Координатор по 

безопасност и здраве; 

- Копие на Удостоверение от Камарата 



 

 
на строителя; 

- Копия на талони относно 

механизацията/собствена/ 

- Копие на договор за наем на 

механизация. 

 

При проверка на информацията на 

представения диск се установи, че са 

налични само два файла: еЕЕДОП  от 

обединение. ТРЕЙС-ВЕНИ“ и  еЕЕДОП от 

съдружника „ВЕНИГАЗ ЕООД“.  

В новопредставеният еЕЕДОП, Част II 

“Информация за икономическия оператор”, 

раздел В, „Информация относно 

използването  на капацитета на други 

субекти“, участникът е отговорил „НЕ“, но в 

същото време в  Част IV “Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности“, Поле: 

“Инструменти, съоръжения или техническо 

оборудване“, участникът е декларирал: 

Миксер - Бетоновоз DAF, рег. № PB4026KM 

- нает Бетон помпа - Mercedes/ Putzmeister, 

рег. № 2640 PB6552KA – нает. Приложени 

копия на талони за механизация както и 

копие на договор за наета такава.  

Представен е Договор за наем от 26.06.2020 

г. между „ВЕНИГАЗ ЕООД“ и „Водстрой-

Пловдив“АД за наем на Миксер - 1 бр. и 

Бетон помпа-1 бр. 

 

Видно от представените документи  за 

доказване на поставените критерии за 

подбор по отношение на техническите и 

професионални способности по чл.63, 

ал.1,т.8 от ЗОП- участникът  ще използва 

капацитета на трето лице „Водстрой-

Пловдив “АД, но не е представил отделен 

ЕЕДОП.  

На основание чл. 65, ал.1 от ЗОП 

кандидатите или участниците могат за 

конкретната поръчка да се позоват на 

капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на 

критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите и 

професионалните способности. 

Съгласно разпоредбата на чл. 65, ал.4 от 

ЗОП за третите лица трябва да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

 

В протокол №1 от 02.09.2020 г. комисията  



 

 
след като е констатирала, че в еЕЕДОП, Част 

II “Информация за икономическия 

оператор”, раздел В, „Информация относно 

използването  на капацитета на други 

субекти“, участникът е отговорил „ДА“ е 

указала на участника да представи 

съответните документи за третите лица. В 

т.8 на стр.17 отново е напомнила на 

участника да има в предвид, че съгласно 

разпоредбата на  чл.67, ал.2 от ЗОП. „Когато 

кандидатът или участникът е посочил, че ще 

използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за 

подбор или че ще използва подизпълнители, 

за всяко от тези лица се представя отделен 

ЕЕДОП, който съдържа информацията по 

чл.67, ал. 1 от ЗОП.“ 

 

Предвид гореизложеното Обединение 

„ТРЕЙС-ВЕНИ“ се отстранява на 

основание чл.54, ал.1 т.5 буква „б“ от ЗОП, 

тъй като същият не е представил изискваща 

се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване  във 

връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП. 

 

 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 

1. Достъпът до електронната преписка се осъществява чрез сайта на възложителя  на 

директен адрес: http://www.rudozem.bg/currentNews-124-newitem.html 

2. Настоящото Решение да се изпрати до участниците в тридневен срок от издаването 

му, както следва: 

2.1. на адрес, посочен от кандидата или участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис, или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 

2.2. по факс. 

2.3. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в 

т. 2.1. и т. 2.2., да се публикува съобщение до него от името на възложителя в профила на 

купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 

3. Решението подлежи на обжалване пред  Комисия за защита на конкуренцията по 

правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10-дневен срок от получаването му, 

съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП.  

http://www.rudozem.bg/currentNews-124-newitem.html


 

 
3.1. Копие от жалбата следва да се изпрати до Възложителя. 

4.  За достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на 

Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-

2020-0012. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ  

 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,758251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=3649&menu_id=1
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