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В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка 
№ КЗК-1419/13.12.2011г. във връзка с постъпила жалба вх. № ВХР-2723/09.12.2011г. 
от  ДЗЗД  Консорциум  „Понс  –  Арема  –  Еко  Враца  2011”,  преписка  №  КЗК-
1432/16.12.2011г. във  връзка  с  постъпила  жалба  вх.  №  ВХР-2732/12.12.2011г.  от 
Обединение  „Био  Инженеринг”,  преписка  №  КЗК-1438/20.12.2011г. във  връзка  с 
постъпила жалба вх. № ВХР-2748/ 19.12.2011 г. от Консорциум „Ай Джи Ви 2011” 
ДЗЗД, преписка № КЗК-1442/21.12.2011г. във връзка с постъпила жалба вх. № ВХР-
2747/ 13.12.2011 г. от Сдружение „Еко ПСОВ – Враца”. Жалбите са срещу Решение № 
1596/29.11.2011  г.  на  Кмета  на  община  Враца  за  класиране  на  участниците  и 
определяне  на  изпълнител  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет: 
„Инженеринг  за  реконструкция  на  Пречиствателна  станция  за  отпадъчни  води  гр. 
Враца”, открита с Решение № 550/13.05.2011 г. на Възложителя. 

С Протокол № 2135/28.12.2011 г.  КЗК определи обединено разглеждане на 
преписки № КЗК –  1419/2011 г.,  КЗК – 1432/2011 г., КЗК – 1438/2011 г. и  КЗК – 
1442/2011 г. като новата преписка се води под номер КЗК- 1419/1432/1438/1442/2011 
г.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ПОНС – АРЕМА 
– ЕКО ВРАЦА 2011”

Жалбоподателят  счита  Решение  №  1596/29.11.2011  г.  на  възложителя  за 
незаконосъобразна с оглед на следните съображения:  

1. Счита, че незаконосъобразно е отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 
1, т. 3 от ЗОП, предвид констатациите на оценителната комисия, че при детайлното 
разглеждане  на  техническите  предложения  е  констатирала,  че  участникът  е 
предложил  преди  изработването  на  технически  и  работен  проект  да  направи 
„актуализация”  на  одобрения  от  Възложителя  идеен  проект,  като  предлага  ново 
(различно от зададеното) техническо решение за изпълнение на проекта. Всички по-
нататъшни разработки  на  участника  по  отношение  на  процеса  на  изпълнение  на 
целия  проект  са  базирани  на  тези  предложения  за  промяна  на  одобрения  идеен 
проект,  което  съществено  противоречи  на  изискванията  на  възложителя  и  не 
съответства  на  Техническите  спецификации  в  документацията  за  участие  и 
одобрения  идеен  проект,  приложен  към  Документацията.  С  предложението  на 
участника за промяна на идейния проект съществено са нарушени изискванията на 
Възложителя и съответно комисията е приела, че това я поставя в невъзможност да 
оцени офертата. Комисията е установила още, че в офертата на участника липсва 
описание за  последователността и разпределението във времето на доставките на 
технологично оборудване, методите за контрол, които ще приложи за спазване на 
срока и гарантиране на качеството на доставките, каквото изискване е заложено в 
документацията за участие, а е заявил, че изпълнителят ще състави подробен план - 
график  за  договаряне  и  доставка  на  оборудването  на  база  на  Програмата  за 
изпълнение на СМР. 

Жалбоподателят посочва, че макар и с актуализиран и изменен идеен проект, 
така  представеното  от  него  Техническо  предложение  може  да  бъде  оценено 
съобразно обявената от възложителя Методика за оценка на офертите и включените 
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в  нея  показатели и  подпоказатели.  В  този  смисъл  счита,  че  незаконосъобразно е 
предложен за отстраняване от участие.

2.  Твърди,  че  класираният  на  първо  място  участник  „Строително 
предприемачески холдинг” ЕООД в офертата си Плик № 1 „Документи за подбор” е 
представил писмо за намерение за финансиране от „Интернешанъл Асет Банк” АД, 
вместо  изискуемите  съгласно  т.2.3.2.  от  Документацията  за  участие  изискване, 
участника да разполага със свободни средства по кредитна линия в размер на не по-
малко от 3 000 000 лв., което се доказва с банкова атестация/банково удостоверение 
от обслужващата банка за наличие на това изискване. В тази връзка, оценителната 
комисия  не  е  приела  така  представения  документ  и  вместо  да  го  предложи  за 
отстраняване от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП, е изискала от него  
съгласно чл. 68, ал. 8 от ЗОП да представи банкова атестация/банково удостоверение 
или друг удостоверителен документ от обслужващата банка, въпреки, че към датата 
на  подаване  на  офертите  не  е  отговарял  на  това  изискване  на  възложителя,  а  е 
осигурил необходимия финансов ресурс в хода на процедурата.

3.  Посочва,  че  оценителната  комисия  след  като  е  констатирала,  че 
себестойността  на  пречистената  вода  предложена  от  участника  „Строително 
предприемачески холдинг” ЕООД е с 42,39 % по-благоприятна от средната стойност 
на останалите участници и след като на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП му е поискала 
подробна писмена обосновка, същата я е приела на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП, 
като обаче не е описала съдържанието й в протокола,  не е посочила конкретните 
обективни обстоятелства поради които я е приела и липсва каквото и да е експертно 
обсъждане  на  тази  обосновка.  В  тази  връзка,  жалбоподателят  приема,  че  липсва 
изложени мотиви от комисията във връзка с приетата обосновка.

3.1. Идентични са доводите на жалбоподателя и по отношение на изисканата 
от  комисията  обосновка  от  участника  „Строително  предприемачески  холдинг” 
ЕООД  относно  предложената  от  него  с  32,71  %  по-благоприятна  от  средната 
стойност  на  предложените  от  участниците  цени  за  изпълнение  на  поръчката. 
Комисията я е приела на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП, като обаче не е описала 
съдържанието й в протокола, не е посочила конкретните обективни обстоятелства, 
поради  които  я  е  приела  и  липсва  каквото  и  да  е  експертно  обсъждане  на  тази 
обосновка. В тази връзка, жалбоподателят приема, че липсва изложени мотиви от 
комисията във връзка с приетата обосновка.

4.  Посочва,  че  оценителната комисия не е взела в  предвид становищата на 
двама  от  консултантите,  чиито  оценки  и  мотиви  дадени  от  тях  по  съответните 
подпоказатели относно офертата на „Строително предприемачески холдинг” ЕООД 
съществено се различават от тези на останалите членове на комисията.

5. Счита, че състава на оценителната комисия не отговаря на изискванията на 
чл. 34, ал. 2 от ЗОП, тъй като същата не притежава необходимата професионална 
квалификация  и  практически  опит  в  съответствие  с  предмета  и  сложността  на 
поръчката. 

6. Твърди, че комисията е допуснала нарушение на разпоредбите на чл. 72, ал. 
1,  т.  4  от  ЗОП,  тъй  като  в  представените  протоколи  липсва  кратко  описание  на 
предложенията на всеки един от участниците.

Предвид  изложеното,  жалбоподателят  моли  КЗК  да  отмени  като 
незаконосъобразно Решение № 1596/29.11.2011 г.
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СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА ОБЕДИНЕНИЕ „БИО ИНЖЕНЕРИНГ”

Жалбоподателят  счита  Решение  №  1596/29.11.2011  г.  на  възложителя  за 
незаконосъобразна с оглед на следните съображения:  

1. Счита, че незаконосъобразно е отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 
1, т. 3 от ЗОП, предвид констатациите на оценителната комисия, че при разглеждане 
на  техническото  му  предложение  е  установила,  че  същото  не  отговаря  на 
техническото  задание  заложено  от  възложителя  в  Документацията  за  участие, 
доколкото дружеството предлага съществени изменения в него. 

Посочва,  че  в  техническото  си  задание  предлага  решение,  което  включва 
отказване  от  по-нататъшното  използване  на  старите  и  амортизирани  строителни 
части и се стреми към ново строителство в максимално възможна степен. Избира 
метода  с  активна  утайка  с  аеробно  стабилизиране  на  утайката,  но  при  отказ  от 
първичното пречистване и избиране на общо аеробно стабилизиране на утайката.

2.  Посочва, че видно от Протокол № 1/ 12.07.2011 г. комисията е нарушила 
разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, като е оценила съответствието на документите с 
изискванията  на  възложителя  още  в  самото  начало,  преди  да  е  определен  срок 
допълнително представяне на липсващите такива. Счита, че допуснатото процедурно 
нарушение е основание за отмяна на Решение № 114/18.03.2011 г. на възложителя.

Предвид  изложеното,  жалбоподателят  моли  КЗК  да  отмени  като 
незаконосъобразно Решение № 1596/29.11.2011 г.

СЪЩНОСТ  НА  ЖАЛБАТА  НА  КОНСОРЦИУМ  „АЙ  ДЖИ  ВИ  2011” 
ДЗЗД

Жалбоподателят  счита  Решение  №  1596/29.11.2011  г.  на  възложителя  за 
незаконосъобразна с оглед на следните съображения:  

1.  Посочва,  че  оценителната  комисия  след  като  е  констатирала,  че 
себестойността  на  пречистената  вода  предложена  от  участника  „Строително 
предприемачески холдинг” ЕООД е с 42,39 % по-благоприятна от средната стойност 
на останалите участници и след като на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП му е поискала 
подробна писмена обосновка, същата я е приела на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП, 
като обаче не е описала съдържанието й в протокола,  не е посочила конкретните 
обективни обстоятелства поради които я е приела и липсва каквото и да било мотиви 
относно приемането на тази обосновка. Това представлява нарушение на чл. 11 и чл. 
73, ал. 1 от ЗОП.

1.1. Идентични са доводите на жалбоподателя и по отношение на изисканата 
от  комисията  обосновка  от  участника  „Строително  предприемачески  холдинг” 
ЕООД  относно  предложената  от  него  с  32,71  %  по-благоприятна  от  средната 
стойност  на  предложените  от  участниците  цени  за  изпълнение  на  поръчката. 
Комисията я е приела на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП, като обаче не е описала 
съдържанието й в протокола, не е посочила конкретните обективни обстоятелства, 
поради  които  я  е  приела  и  липсва  каквото  и  да  е  експертно  обсъждане  на  тази 
обосновка. В тази връзка, жалбоподателят приема, че липсва изложени мотиви от 
комисията във връзка с приетата обосновка.

2. Твърди, че по показател Ом – Оценка на методологията за изпълнение на 
проекта,  оценителната  комисия  незаконосъобразно  е  занижила  оценката  му,  като 
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погрешно  е  приела,  че  в  техническото  му  предложение  липсват  представени 
технологично  оборудване,  както  и  че  не  е  попълнена  таблица  1,  съдържаща 
параметри за гаранция на технологичния процес в образец № 21.

3.  Счита,  че  дадените  оценки  по  голяма  част  от  подпоказателите  са 
немотивирани, а така извършените от комисията констатации са неясни и бланкетни.

4.  Посочва,  че  на  няколко  места  в  протокола,  оценителната  комисия  е 
окачествила  неговото  техническо  предложение  като  „непълно”,  „неясно”,  „не 
достатъчно  детайлно  и  изчерпателно”,  като  в  тази  връзка  не  е  упражнила 
правомощието  си  по  чл.  68,  ал.  11,  от  ЗОП да  поиска  допълнителни  данни  или 
разяснения от участника. Така комисията е нарушила задължението си за подробно и 
обективно оценяване на предложенията на участниците и е поставила обединението 
жалбоподател в неблагоприятно и ограничено положение в сравнение с останалите 
участници.

Предвид  изложеното,  жалбоподателят  моли  КЗК  да  отмени  като 
незаконосъобразно Решение № 1596/29.11.2011 г.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА СДРУЖЕНИЕ „ЕКО ПСОВ – ВРАЦА” 

Жалбоподателят  счита  Решение  №  1596/29.11.2011  г.  на  възложителя  за 
незаконосъобразна с оглед на следните съображения:  

1.  Посочва,  че  са  погрешни  констатациите  и  съответно  оценките  на 
оценителната  комисия  относно  предложенията  по подпоказатели Оо –  оценки  на 
предложените мерки за опазване на околната среда и Ор – оценка на анализа на 
риска,  а  дадените  оценки  по  всички  подпоказатели,  както  и  самия  протокол  от 
работата на комисията са немотивирани.

2.  Твърди,  че  техническото  предложение  на  класирания  на  първо  място 
участник е  напълно несъвместимо с  условията на процедурата  и изискванията за 
практическо изпълнение на предвидените работи.

Предвид  изложеното,  жалбоподателят  моли  КЗК  да  отмени  като 
незаконосъобразно Решение № 1596/29.11.2011 г.

 
СТАНОВИЩЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

Възложителя  е  представил  подробни  становища  по  същество  на  спора 
относно четирите жалби на участниците, като счита същите за неоснователни.

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА
  
Идентификация на страните:

А. ДЗЗД Консорциум „Понс – Арема – Еко Враца 2011”  – жалбоподател: 
създадено  съгласно  договор  за  създаване  на  дружество  по  ЗЗД  между  следните 
юридически лица: „Понстройинженеринг” ЕАД, „Арема” АД и „Еко – проект 2000” 
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шипченски проход” № 9, 
ет. 2.  Водещ съдружник в Обединението е  „Понстройинженеринг” ЕАД.  

По силата на пълномощно от съдружниците, Обединението се представлява и 
управлява от Пламен Овагемов. 
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Б.   Обединение  „Био  Инженеринг”  –  жалбоподател:  създадено  съгласно 
договор за създаване на дружество по ЗЗД между следните юридически лица: „Трейс 
София” ЕАД и „Байовъркс Гмбх” Германия, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, бул.  „Джеймс Баучер” № 71.  Водещ съдружник в Обединението е „Трейс 
София” ЕАД. 

По силата на пълномощно от съдружниците, Обединението се представлява и 
управлява от Йовко Жилков. 

В.  Консорциум  „Ай  Джи  Ви  2011”  ДЗЗД  –  жалбоподател:  създадено 
съгласно договор за създаване на дружество по ЗЗД между следните юридически 
лица: „Ай Ти Ти Уотър енд Уейстуотър Проджекс Лимитид”, „Газстроймонтаж” АД 
и  „Водоканалпроект-металпроект  инженеринг”  АД,  със  седалище  и  адрес  на 
управление:  Джейс  Клоуз,  Бейсингтоук,  Хампшир  РГ  22  4  БА  Великобритания. 
Водещ съдружник в Обединението е „Ай Ти Ти Уотър енд Уейстуотър Проджекс 
Лимитид”.

По силата на пълномощно от съдружниците, Обединението се представлява и 
управлява от Джеймс Еванс.

Г. Сдружение „Еко ПСОВ – Враца” – жалбоподател:  създадено съгласно 
договор  за  създаване  на  дружество  по  ЗЗД  между  следните  юридически  лица: 
„Пътностроителна  техника”  АД  и  „Екоклар”  ООД,  със  седалище  и  адрес  на 
управление: гр. София, ул. „Бесарабия” № 114. Водещ съдружник в Обединението е 
„Пътностроителна техника” АД.

Обединението се представлява и управлява от Иван Иванов.

Д.     Кмет на община Враца – възложител   
по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП със седалище гр. Враца, ул. „Стефанаки савов” № 2.

Кмет на община Враца е Костадин Шахов.

Е.  „Строително  предприемачески  холдинг”  ЕООД  –  конституирана 
страна  с ЕИК 130917415 и седалище и адрес на управление: гр.  София 1505,  ул. 
„Буная” № 8, офис 7.

Дружеството се управлява и представлява от Георги Георгиев.

Установен факти:

1.  С  Решение  №  550/13.05.2011  г.  на  кмета  на  община  Враца  е  открита 
„открита”  по  вид  процедура  по  възлагане  на  обществена  поръчка,  с  предмет: 
„Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. 
Враца”.

2.  С  Решението  са  одобрени  обявлението  и  документацията  за  участие  в 
процедурата. Избраният критерий за оценка е „икономически най-изгодна оферта”.

2.1.  Видно  от  Раздел  II,  т.  2.1.  от  обявлението  прогнозната  стойност  на 
обществената поръчка е 17 602 470 лв. без ДДС.
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3.  В  т.  2.3.2.  от  Указания  към  участниците  в  откритата  процедура  към 
Документацията  за  участие  е  записано,  че  участникът  трябва  да  разполага  със 
свободни средства по кредитна линия или собствен финансов ресурс за финансиране 
на работите в размер на не по-малко от 3 000 000 лв. под формата на пари в брой, 
гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка или друга приемлива 
форма  на  разполагаеми  средства,  което  се  доказва  с  банкова  атестация/банково 
удостоверение от обслужващата банка за наличие на това изискване.

4.  В  Документацията  за  участие  е  представена  следната  Методика  за 
определяне комплексната оценка на офертите, включваща следните показатели:

КО = (70% х ТО) + (30% х ФО), където:
КО е крайна оценка на предложението;
ТО е техническата оценка на цялостна концепция за изпълнение на проекта;
Тежестта на техническата оценка на предложението в КО е 70 %.
ФО е финансовата оценка на предложението.
Тежестта на финансовата оценка на предложението в КО е 30 %.
Участниците  представят  и  комисията  оценява  цялостна  концепция  за 

изпълнение на проекта.
4.1.  Техническата  оценка  на  концепцията  за  изпълнение  на  проекта  се 

определя по следната формула:
ТО = (40 % х Сс) + (60 % х Оп). където:
Сс  е  оценката  за  себестойност  на  пречистената  вода,  получена  съгласно 

Приложение Образец № 21-1. Тежестта на този показател е 40 %, а максималния 
брой точки е 10.

Оп е  оценката  на  програмата  за  изпълнение  на  съответния  участник, 
представено в Приложение Образец № 20

Тежестта на този показател е 60 %.
Оценката за предложената себестойност на пречистената вода се определя по 

следния начин:
Сс = (Сс мин / Сс участник) х 10
Ссмин е най-ниска себестойност, предложена в настоящата процедура;
Сс участник е предложената себестойност от съответния участник.
Предложената  себестойност  на  пречистената  вода  е  съгласно  Приложение 

Образец 21-1 и се проверява от членовете на комисията за всеки един от участниците 
поотделно.

Максималният брой точки, който може да се определи на всеки участник по 
този показател е 10.

Оп. Оценка на програмата за изпълнение на съответния участник се определя 
по следния начин:

Оп = (50 % х Ом) + (20% х Оо) + (30% х Ор)
Ом е оценката на методологията за изпълнение в Приложение Образец № 20.
Тежестта на този показател -50%.
Максималния брой точки по този показател е 10, като стъпките са съответно 

от 8 т. до 10 т., от 4 до 7 т., от 1 т. до 3 т., като оценката се присъжда субективно от 
всеки един от членовете на комисията.

Оо е  оценката  на  мерките  за  опазване  на  околната  среда,  представени  от 
съответния участник в Приложение Образец № 20.
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Тежестта на този показател - 20 %
Максималния брой точки по този показател е 10, като стъпките са съответно 

от 8 т. до 10 т., от 4 до 7 т., от 1 т. до 3 т., като оценката се присъжда субективно от 
всеки един от членовете на комисията.

Ор е оценката на риска, представени от съответния участник в Приложение 
Образец № 20.

Тежестта на този показател - 30 %
Максималния брой точки по този показател е 10, като стъпките са съответно 

от 8 т. до 10 т., от 5 до 7 т., от 1 т. до 4 т., като оценката се присъжда субективно от 
всеки един от членовете на комисията.

5.  В  Документацията  за  участие  е  представено  Техническото  задание  за 
изпълнение на поръчката, като част от него и Идейния проект.

  5.1.  В  Техническото  задание  е  записано,  че  участникът  трябва  да  опише 
последователността и разпределението във времето на  доставките на технологично 
оборудване,  методите  за  контрол,  които  ще  приложи  за  спазване  на  срока  и 
гарантиране на качеството на доставките. 

5.2.  В  т.  2.2.  Технологично  схема  от  идейния  проект  е  записано,  че 
пречиствателната станция задължително следва да разполага с първични утаители.

5.3. В т. 1.4.2. от техническото задание е записано, че участниците следва да 
представят  генерален  план  на  площадката  на  ПСОВ.  Същия  е  включен  в 
приложенията. За изпълнение на проекта на пречиствателната станция, изпълнителят 
трябва да направи свои геодезически измервания на площадката и ги обвърже със 
съществуващата кадастрална  основа.  В проекта  изпълнителят  трябва да  предвиди 
всички необходими мероприятия, в случай на вероятност от заливане на площадката 
на ПСОВ от повърхностни води.

5.4. В т. 1.6.2.7. ПС за първична утайка е записано, че следва да се предвиди 
преоборудването  на  съществуващата  ПС  –  помпи,  тръбни  разводки  и  арматура. 
Предназначение: транспортиране на утайката.

5.5.  В  т.  1.6.2.9.  Утайкопълнител  за  пъврична  утайка  е  записано,  че 
съществуващия  утайкопълнител  трябва  да  се  преоборудва  съгласно  следните 
параметри: предназначение, тип, място, управление, дължина, обем, количество и др.

5.6. В Техническото задание и в Идейния проект няма изискване за изграждане 
на „аерационна система” за пречистване на водата.

5.7. В Документацията за участие се съдържат Приложение Образец № 20 и 
Приложение Образец № 21 на Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

  В  Приложение Образец № 20 е  записано,  че  участникът трябва  да  опише 
последователността и разпределението във времето на  доставките на технологично 
оборудване,  методите  за  контрол,  които  ще  приложи  за  спазване  на  срока  и 
гарантиране на качеството на доставките. 

  6.  На  основание  чл.  29,  ал.  1  от ЗОП, участник в процедурата е  отправил 
писмено запитване до възложителя може ли участник в процедурата да предложи 
негови разработки по отношение на реконструкцията на ПОСВ и ако да, моли да се 
даде пояснение в този случай какъв обем информация е необходимо да приложи към 
офертата.
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6.1.  В  отговор  на  така  задания  му  въпрос,  възложителят  посочва,  че  има 
издадено  разрешение  за  строителство  и  всякакви  принципни  и  технологични 
промени са недопустими.

7. В офертата си Плик № 2 „Техническо предложение” участника Консорциум 
„Понс  –  Арема  –  Еко  Враца  2011”  посочва,  че  има  готовност  да  представи 
актуализиран Идеен проект в рамките на 20 дни от началото на договора. Целта е 
представяне  на  нова  визия  на  първоначалния  проект  и  съгласуване  на  генплана, 
новите технологични съоръжения и оборудването от Инженера,  Общината, В и К 
дружеството и заинтересованите инстанции, тъй като това е фазата на съгласуване на 
проекта. Посочва се, че тази фаза не подлежи на заплащане като част от договора за 
да  не  се  счита,  че  ще  има  двойно  финансиране  на  фаза  Идеен  проект. 
Актуализирания идеен проект подлежи на съгласуване с компетентните инстанции, 
като това остава задължение на изпълнителя.

7.1. Записано е още, че Техническия проект за изпълнение на поръчката, ще 
бъде изготвен в съответствие с актуализирания от него Идеен проект.

7.2.  В  Техническото  предложение  на  участника  липсва  описание  за 
последователността и разпределението във времето на доставките на технологично 
оборудване,  методите  за  контрол,  които  ще  приложи  за  спазване  на  срока  и 
гарантиране качеството на доставките.

8. В офертата си Плик № 2 „Техническо предложение” участника Обединение 
„Био Инженеринг” е посочил, че след като се е запознал с идейния проект, неговото 
предложение е изключило санирането и продължаването на експлоатацията на някои 
от наличните части на съоръжението. Вместо това предлага да се изготвят съвсем 
нови съоръжения по изцяло нови строителни и технически планове.

В Техническото предложение посочва също, че в резултат на многогодишния 
си натрупан опит си позволява да не използва морално остарелите предварителни 
утаители  (описани  в  идейния  проект),  а  да  приложи  едно  изпитано  интегрално 
решение на стабилизиране на утайката, което предлага значителни предимства:

8.1. Изграждането на нов байпасен тръбопровод за излишната дъждовна вода 
не е необходимо. Предлага се за в бъдеще трите настоящи вторични утаителя да се 
използват за механична обработка на дъждовната вода.

8.2. Предлаганата нова „аерационна система” е така конструирана, че водата в 
биобасейна се разбърква автоматично, чрез подаване на въздух в системата.

8.3.  Отказът  от  първични  утаители  и  отделно  аеробно  стабилизиране  на 
утайките  опростява  технологичния  цикъл  и  намалява  значително  разходите  по 
поддръжки и ремонти.

9. В офертата си  Плик № 1 „Документи за подбор” участника  „Строително 
предприемачески холдинг” ЕООД е представило писмо за намерение изх.  № 11-4-
585/ 24.06.2011 г. от „Интернешанъл асет банк” АД, в което е записано, че в случай,  
че дружеството получи одобрение, Банката изразява готовност за финансиране на 
проекта в размер на 3 100 000 лв.

10. Със Заповед № 773/ 12.07.2011 г. на възложителя на основание чл. 34, ал. 1 
от ЗОП е назначена комисия за разглеждане,  оценка и класиране на офертите на 
участниците в състав:

Председател : 1.Петя Аврамова – зам. Кмет по „УТС и ОС”;
Членове :   2. Елка Стойчовска – мл. Експерт „ПНО”;
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                   3. Боряна Стаменова – младши юристконсулт ”;
                   4. Полина Кръстева – гл. юристконсулт”;
                   5. Марияна Рашева – директор ЗИП;
                   6. Илиян Нинов – експерт хидроинженер при ЗИП;
                   7. Петър Койчев – счетоводител при ЗИП;
                   8. Ренета Иванова – координатор ЗИП;
                   9. инж. Емил Иванов – р-л „Производствено поделение ПСОВ” при 

В и К Враца;
                  10. Александър Александров – юристконсулт при В и К Враца;
                  11. Анушка Вальова-Колева – външен експерт от АОП;
Консултанти:  инж. Ирина Костова – строителен мениджър ПСОВ (ФИДИК 

1999 Жълта книга) – ключов експерт.
                         Инж. Янко Андреев ключов експерт Пречиствателен процес  

ПСОВ.
11.  Работата  на  комисията  е  обективирана  в  Протокол  № 1/  12.07.2011  г., 

Протокол  №  2/  16.09.2011  г.,  Протокол  №  3/  21.09.2011  г.  и  Протокол  №  4/ 
03.11.2011 г.

12. В Протокол № 1/ 12.07.2011 г. е записано, че оферти за участие са подали 
12  дружества  между,  които:  Консорциум  „Понс  –  Арема  –  Еко  Враца  2011”, 
Обединение  „Био  Инженеринг”,   „Строително  предприемачески  холдинг”  ЕООД, 
Консорциум „Ай Джи Ви 2011” ДЗЗД и Сдружение „Еко ПСОВ – Враца”.

12.1. Офертата на „Строително предприемачески холдинг” ЕООД е входирана 
с № 8/2600-1460/11.07.2011 г.

13. Видно от Протокол № 1/ 12.07.2011 г. оценителната комисия е пристъпила 
към  разглеждане  на  Плик  №  1  „Документи  за  подбор”  на  всички  участници  в 
процедурата.  След  като  е  открила  пропуски  и  нередовности  в  голяма  част  от 
документите на повечето участници, помощният орган на възложителя, на основание 
чл. 68, ал. 8 от ЗОП е изискал липсващите документи.

13.1.  По  отношение  Плик  №  1  „Документи  за  подбор”  на  участника 
„Строително  предприемачески  холдинг”  ЕООД,  комисията  е  констатирала,  че 
представеното  от  дружеството  банково  писмо  за  намерение  за  финансиране  не 
отговаря  на  минималните  изисквания  на  възложителя  заложено  в  т.  2.3.2.  от 
Указания  към  участниците,  участникът  да  разполага  със  свободни  средства  по 
кредитна линия или собствен финансов ресурс в размер на не по-малко от 3 000 000 
лв. под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната 
от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства, което се доказва с 
банкова атестация/банково удостоверение от обслужващата банка за наличие на това 
изискване.

В тази  връзка  комисията  на  основание  чл.  68,  ал.  8  от  ЗОП е  изискала  от 
участника необходимия документ.

13.2.  Видно  от  Протокол  №  2/  16.09.2011  г.  оценителната  комисия  на 
основание  чл.  68,  ал.  10  от  ЗОП  е  разгледала  представените  от  участниците 
допълнителни документи, като е констатирала, че част от участниците отново не са 
отстранили нередовностите и на основание чл.  69,  ал.  1,  т.  1  и т.  3 от ЗОП ги е 
предложила за отстраняване от участие.
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13.3. По отношение участника „Строително предприемачески холдинг” ЕООД, 
помощният  орган  на  възложителя  е  констатирал,  че  е  представено  банково 
удостоверение изх.  № 11-2-800/  08.09.2011 г.  от  „Интернешанъл асет банк” АД в 
уверение  на  това,  че  дружеството  разполага  със  свободни  средства  в  размер  на 
3 352 696, 49 лв. по кредитен лимит отпуснат на фирмата от Банката за издаване на 
банкови гаранции и предоставяне на кредити за оборотни средства.

В  тази  връзка  оценителната  комисия  е  допуснала  участника  до  етапа  на 
отваряне на техническите предложения.

14.  Видно от Протокол № 2/ 16.09.2011 г. оценителната комисия е пристъпила 
към отваряне и разглеждане на техническите предложения на участниците:

14.1. По отношение на техническото предложение на ДЗЗД Консорциум „Понс 
– Арема – Еко Враца 2011” оценителната комисия е констатирала, че участника е 
предложил  преди  изработването  на  технически  и  работен  проект  да  направи 
„актуализация”  на  одобрения  от  Възложителя  идеен  проект,  като  предлага  ново 
(различно от зададеното) техническо решение за изпълнение на проекта. Всички по-
нататъшни разработки на  Участника  по отношение  на  процеса  на  изпълнение  на 
целия  проект  са  базирани  на  тези  предложения  за  промяна  на  одобрения  идеен 
проект,  което  съществено  противоречи  на  изискванията  на  възложителя  и  не 
съответства  на  Техническите  спецификации  в  документацията  за  участие  и 
одобрения Идеен проект, приложен към документацията.

Съгласно  одобрената  от  възложителя  Документация  за  участие,  заедно  с 
допълнителните разяснения по същата, които са неразделна част от документацията 
„Проектът на Изпълнителя трябва да следва принципите на Идейния проект и трябва 
да  отговаря  напълно  на  изискванията  на  Възложителя”.  С  предложението  на 
участника за промяна на идейния проект съществено са нарушени изискванията на 
Възложителя  и  поставят  комисията  в  невъзможност  да  оцени  офертата,  с  оглед 
спазването  на  принципа,  залегнал  в  ЗОП  за  равнопоставеност  на  участниците  в 
процедурата. 

Констатирано  е  също,  че  в  офертата  на  участника  липсва  описание  за 
последователността и разпределението във времето на доставките на технологично 
оборудване,  методите  за  контрол,  които  ще  приложи  за  спазване  на  срока  и 
гарантиране  качеството  на  доставките,  каквото  изискване  е  заложено  в 
документацията за участие.

С  оглед  на  тези  констатации,  оценителната  комисия  е  приела,  че  така 
подадената оферта не отговаря на предварително одобреното Техническо задание и 
идеен проект и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП е предложила участника ДЗЗД 
Консорциум „Понс – Арема – Еко Враца 2011” за отстраняване от участие.

14.2.  По  отношение  на  техническото  предложение  на  Обединение  „Био 
Инженеринг”,  оценителната  комисия  е  констатирала,  че  участника  е  предложил 
промяна  на  одобрената  технологична  схема  на  ПСЮВ,  което  е  недопустимо, 
съгласно техническите спецификации заложени в документацията от Възложителя. 
Участникът представя различно от заданието техническо решение.

В Техническото предложение на участника има драстично несъответствие с 
одобрения идеен проект, както и липсва значителна част от информацията, която е 
необходима  за  правилното  и  точно  оценяване  на  представената  оферта,  като 
например  (без  да  са  изброени  изчерпателно):  липсват  първични  утаители; 
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съществуващите вторични утаители се използват за дъждовни води; изграждат се 
нови  хоризонтални  вторични  утаители;  липсва  схема  (генерален  план)  за 
разположение  на  съоръженията  от  проектното  предложение;  оразмеряването  е 
неточно и води до грешни изводи и оттам до ниски експлоатационни разходи и др., 
което съществено противоречи на изискванията на Възложителя и не съответства на 
Техническите  спецификации  в  документацията  за  участие  и  одобрения  Идеен 
проект, приложен към документацията.

С предложението на Участника за промяна на технологичната схема на ПСОВ 
и констатираните по-горе несъответствия, съществено са нарушени изискванията на 
Възложителя  и  поставят  комисията  в  невъзможност  да  оцени  офертата  с  оглед 
спазването  на  принципа,  залегнал  в  ЗОП  за  равнопоставеност  на  участниците  в 
процедурата.  Комисията  е  счела,  че  така  подадената  оферта  не  отговаря  на 
предварително одобреното Техническо задание и идеен проект и на основание чл. 69, 
ал. 1, т. 3 от ЗОП е предложила участника за отстраняване от участие.

14.3. По отношение на техническото предложение на участника „Строително 
предприемачески холдинг” ЕООД, помощният орган на възложителя е констатирал, 
че, предлаганата от дружеството себестойност на пречистена вода в размер на 0,0744 
лв.  е  с  42,39  на  сто  по-благоприятна  от  средната  стойност  на  предлаганите 
себестойности в останалите оферти. Предвид тази констатация на основание чл. 70,  
ал.  1  от  ЗОП,  комисията,  в  срок  от  3  работни  дни  е  изискала  от  него  подробна 
писмена обосновка за начина на образуване на това предложение.

14.4.  В  законоустановения  срок  участника  „Строително  предприемачески 
холдинг” ЕООД е представил писмена обосновка от 10 страници относно начина на 
образуване  на  своето  предложение.  В  обосновката  си  участника  е  представил  и 
разбивка  относно  начина  на  образуване  на  себестойността  на  пречистена  вода  с 
посочени разходи за електроенергия, разходи за реагенти, разходи за FeCl 3, разходи 
за полимер-мех. уплътнаване, разходи за полимер-мех обезводняване. 

14.5. Видно от стр. 7 на Протокол № 2/ 16.09.2011 г. оценителната комисия е 
записала  единствено,  че  на  основание  чл.  70,  ал.  2  от  ЗОП приема  за  обективна 
представената писмена обосновка.

15. Неразделна част от Протокол № 2/ 16.09.2011 г. са и Оценителните листове 
към него, които са попълнени поотделно от всеки един от членовете на комисията, 
като са дадени и оценките по съответните подпоказатели.

Всеки един от членовете на комисията е дал субективна оценка (от 8 т. до 10 
т.,  от  4  до  7  т.,  от  1  т.  до  3  т.)  в  зависимост  от  съответните  предложения  на 
участниците. 

15.1.  В Оценителните  листове  се  съдържат  както кратко  описание  на 
предложенията на всеки от участниците за всеки един от подпоказателите, така и 
отделни мотиви от всеки член на комисията относно присъждането на съответния 
брой  точки  по  всеки  от  подпоказателите  (стр.  77  –  137  от  Протокол  №  2). 
Представени  са  също  така  и  крайни  мотиви  от  всички  членове  на  оценителната 
комисия (стр. 63 – 76 от Протокол № 2).

15.2. Видно от оценителен лист № 1, Оценителен лист № 12 от Протокол № 2/ 
16.09.2011  г.  общата  оценка  по  всеки  от  трите  подподпоказателя  (Ом,  Оо и  Ор) 
отделно се получава, като се съберат всички оценки по съответни подподпоказатели, 
дадени от всеки член на комисията и се разделят на броя на членовете на комисията /

12



11/, след това получените оценки по подпоказателите се заместват в одобрената от 
възложителя формула Оп = (50 % х Ом) + (20% х Оо) + (30% х Ор) и се получава 
оценката по техническия подпоказател ОП (стр. 56 – 57 от Протокол № 2).  

15.3. Към Протокол № 2/ 16.09.2011 г. е представен и Доклад от 14 страници 
от  инж.  Ирина Костова  –  строителен мениджър ПСОВ,  който съдържа подробни 
експертни становища относно всички технически предложения на участниците. При 
представянето  на  становищата  консултанта  не  е  посочил,  кое  становище  за  кой 
участник  се  отнася  (не  е  посочил  неговото  наименование),  а  само  е  посочил: 
участник № 1, участник № 2, участник № 3 и т.н., без да става ясно кой участник е № 
1, кой е № 2 и т.н (стр. 138 – 151 от Протокол № 2).

15.4. Към Протокол № 2/ 16.09.2011 г. са представени и експертни становища 
от  Мария  Атанасова  –  ключов  експерт  ПСОВ  относно  всички  технически 
предложения на участниците. При представянето на становищата консултанта не е 
посочил,  кое  становище  за  кой  участник  се  отнася  (не  е  посочил  неговото 
наименование), а само е посочил: експертно становище по оферта № 1, експертно 
становище по оферта № 2, експертно становище по оферта № 3 и т.н. (стр. 152 – 192 
от Протокол № 2).  

15.5.  Участниците  са  получили  следните  оценки  по  техническия  показател 
(ТО):

15.5.1. „ВМВ” ДЗЗД – 7,569 т.;
15.5.2. ДЗЗД „ПБГ-Хидробудова9-Династрой-Хидрострой” – 5,722 т.;
15.5.3. Обединение „ГБС-Биогест-Геза” – 7.530 т.;
15.5.4. Консорциум „Ай джи ви 2011” – 2,745 т.;
15.5.5. „Строително предприемачески холдинг” ЕООД – 9,880 т.;
15.5.6. ДЗЗД „СИЕС Инфраструктурас АД – Хидро П Враца” – 6,009 т.;
15.5.7. „Алпине Бау Гмбх” – 7,525 т.;
15.5.8. Сдружение „Еко ПСОВ Враца” – 7,485 т.;
16. Видно от Протокол № 3/ 21.09.2011 г. оценителната комисия е пристъпила 

към отваряне и разглеждане на ценовите предложения на участниците.
16.1.  Участника  „ВМВ”  ДЗЗД  е  предложил  цена  за  изпълнение  на 

поръчката – 15 777 158, 85 лв. без ДДС.
16.2.  ДЗЗД „ПБГ-Хидробудова9-Династрой-Хидрострой” – 15 495 000,00 

лв. без ДДС.
16.3. Обединение „ГБС-Биогест-Геза” – 17 554 815,22 лв. без ДДС.
16.4. Консорциум „Ай джи ви 2011” – 17 330 306,00 лв. без ДДС.
16.5.  „Строително предприемачески холдинг” ЕООД – 11 128 424,21 лв. без 

ДДС.
16.6. ДЗЗД „СИЕС Инфраструктурас АД – Хидро П Враца” – 15 879 526,15 лв. 

без ДДС.
16.7. „Алпине Бау Гмбх” – 17 562 473,40 лв. без ДДС.
16.8. Сдружение „Еко ПСОВ Враца” – 16 746 966 лв. без ДДС.
17. С оглед на така представените ценови предложения, оценителната комисия 

е  констатирала,  че  ценовото  предложение  на  „Строително  предприемачески 
холдинг” ЕООД е с 32,71 на сто по благоприятно от средната стойност на останалите 
предложения и на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП в три дневен срок е поискала от  
него подробна писмена обосновка относно начина на неговото образуване.
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17.1.  В  законоустановения  срок  участника  „Строително  предприемачески 
холдинг” ЕООД е представил писмена обосновка от 9 страници относно начина на 
образуване  на  своето  ценово  предложение.  Към  обосновката  е  представена  и 
сравнителна таблица за реконструкцията на ПСОВ Враца.

17.2. Видно от Протокол № 4/ 03.11.2011 г. оценителната комисия е записала 
единствено, че участника „Строително предприемачески холдинг” ЕООД е посочил 
обективни  обстоятелства,  обуславящи  предложената  от  него  цена,  свързани  с 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка и на основание чл. 70, ал. 2 
от ЗОП приема за обективна представената писмена обосновка.

18.  Видно  от  последната  страница  на  Протокол  №  4/  03.11.2011  г. 
оценителната комисия е  класирала на първо място „Строително предприемачески 
холдинг” ЕООД с крайна комплексна оценка 9,916 т.

19.  На  основание  чл.  73,  ал.  1  и  ал.  2  от  ЗОП  и  резултатите  отразени  в 
протоколите  от  работата  на  комисията  възложителят  издава  Решение  № 
1596/29.11.2011 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена 
поръчка.

За  изпълнител  на  обществената  поръчка  е  избран  „Строително 
предприемачески холдинг” ЕООД с крайна оценка 9,916 т.,  участника Сдружение 
„Еко ПСОВ Враца” е класиран на трето място с крайна оценка 7,304 т., участника 
Консорциум „Ай джи ви 2011” е класиран на осмо място с крайна оценка 3,848 т., а 
участниците Обединение „Био Инженеринг” и ДЗЗД Консорциум „Понс – Арема – 
Еко Враца 2011” са отстранени от участие.

20.  С  писмо  изх.  №  9100-1773/  30.11.2011  г.  възложителят  уведомява 
участниците за изготвено Решение № 1596/29.11.2011 г.

20.1. Видно от обратната разписка ДЗЗД Консорциум „Понс – Арема – Еко 
Враца 2011” е получило решението на 01.12.2011 г.

20.2. Видно от обратната разписка Обединение „Био Инженеринг” е получило 
решението на 01.12.2011 г.

20.3.  Видно  от  обратните  разписки  Сдружение  „Еко  ПСОВ  Враца”  и 
Консорциум „Ай джи ви 2011” са получили решението на 01.12.2011 г. 

21.  Жалбите  на  ДЗЗД  Консорциум  „Понс  –  Арема  –  Еко  Враца  2011”  и 
Обединение „Био Инженеринг” са подадени пред КЗК съответно на 09.12.2011 г. и 
на 12.12.2011 г.  

22.  Жалбите на Сдружение „Еко ПСОВ Враца” и Консорциум „Ай джи ви 
2011”  са  подадени  пред  КЗК  на  12.12.2011  г.  видно  от  пощенските  клейма  на 
пликовете.

ПРАВНИ ИЗВОДИ

По отношение жалбата  на  ДЗЗД Консорциум „Понс –  Арема  –  Еко  Враца 
2011”:

Жалбата на ДЗЗД Консорциум „Понс – Арема – Еко Враца 2011” е подадена 
пред КЗК на 09.12.2011 г. в законоустановения 10-дневен срок по чл. 120, ал. 3, т. 3 
от  ЗОП  от  съобщаването  на  обжалваното  решение,  поради  което  същата  е 
процесуално допустима.
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Разгледана по същество жалбата е основателна.

1.  Твърдението на жалбоподателя, че класираният на първо място участник 
„Строително  предприемачески  холдинг”  ЕООД  е  следвало  да  бъде  отстранен  от 
участие на основание чл.  69,  ал.  1,  т.  1  и т.  3 от ЗОП, тъй като в офертата си е 
представил писмо за намерение за финансиране от „Интернешанъл Асет Банк” АД, 
вместо  изискуемите  съгласно  т.2.3.2.  от  Документацията  за  участие  банкова 
атестация/банково  удостоверение  за  наличие  на  свободни  средства  по  кредитна 
линия  в  размер  на  не  по-малко  от  3 000 000  лв.,  като  оценителната  комисия  е 
изискала от него съгласно чл. 68, ал. 8 от ЗОП да представи банково удостоверение,  
от което обаче е видно, че към датата на подаване на офертите не е отговарял на това 
изискване на възложителя,  а  е осигурил необходимия финансов ресурс в хода на 
процедурата, КЗК счита за основателно.

Видно  от  представената  в  хода  на  производството  пред  КЗК  оферта  на 
„Строително предприемачески холдинг” ЕООД и по-точно плик № 1 „Документи за 
подбор”, се установи, че действително участника е представил писмо за намерение, в 
което е записано, че в случай, че дружеството получи одобрение, Банката изразява 
готовност за финансиране на проекта в размер на 3 100 000 лв., вместо изискуемите 
от възложителя  банкова атестация/банково удостоверение. Представянето на писмо 
за намерение от банката, вместо банкова атестация/банково удостоверение безспорно 
представлява липса на изискания от възложителя документ в плик № 1 „Документи 
за  подбор”  от  офертата  на  участника.  След  като  оценителната  комисия  е 
констатирала липсата на такова банково удостоверение, същата на основание чл. 68, 
ал. 8 от ЗОП е изискала от участника да представи необходимия документ. Съгласно 
цитираната разпоредбата в протокола по ал. 7 (с констатациите относно наличието и 
редовността  на  представените  документи  в  плик  №  1  -  документи  за  подбор) 
комисията  описва  изчерпателно  липсващите  документи  или  констатираните 
нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се 
представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за 
всички  участници  и  не  може  да  бъде  по-  дълъг  от  5  дни,  считано  от  датата  на 
получаване на протокола. Тълкувайки формулировката в текста „комисията описва 
изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности”, КЗК счита, 
че  може  да  се  санират  всички  пороци  на  представените  документи  (ако  се 
констатират нередовности), или да се представят липсващи такива, стига да не се 
представя  информация,  която  има  характер  на  новонастъпил  факт,  т.  е. 
допълнително изисканите и представени документи трябва да съдържат информация 
за обстоятелства, които са били налице към датата на подаване на офертата (касаят 
минал  период  от  време),  но  не  и  след  тази  дата.  Такъв  безспорно  е  случая  със 
„Строително предприемачески холдинг” ЕООД, който в изпълнение на указанията 
на комисията е представил банково удостоверение изх. № 11-2-800/ 08.09.2011 г. от 
„Интернешанъл асет банк”, т.е.  документа е издаден с дата,  далеч след датата на 
подаване на офертата за участие (т. 12.1 и т.13.3. от фактическата обстановка). 

В  случая,  следва  да  се  има  в  предвид  и  обстоятелството,  че  участника 
„Строително предприемачески холдинг” ЕООД се е запознал с така заложеното от 
възложителя  изискване  в  т.2.3.2.  от  Документацията  за  участие  и  е  представил 
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документ от  обслужващата банка, т.е. такъв документ е бил наличен в офертата на 
участника и от формална страна не са били налице липсващи реквизити, което да 
наведе  на  извода  за  нередовен  документ. Обстоятелството,  че  съдържанието  на 
документа  не  отговаря  на  изискванията  на  възложителя  не  го  определя,  като 
нередовен поради което не е следвало да се прилага нормата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП и 
да се изисква представянето на нов такъв, а участника е следвало да бъде предложен 
за отстраняване от процедурата.

С  оглед  на  така  извършените  констатации,  КЗК  счита,  че  оценителната 
комисия е следвало да предложи участника за отстраняване на основание чл. 69, ал. 
1, т. 3 от ЗОП, а не да го допуска до етапите на отваряне на техническите и ценовите 
предложения.

2.  Неоснователно е  твърдението на жалбоподателя,  че  незаконосъобразно е 
отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, предвид констатациите 
на  оценителната  комисия,  че  при  детайлното  разглеждане  на  техническите 
предложения е  констатирала,  че  участникът е предложил преди изработването на 
технически  и  работен  проект  да  направи  „актуализация”  на  одобрения  от 
възложителя идеен проект, като предлага ново (различно от зададеното) техническо 
решение за изпълнение на проекта.

Видно  от  представеното  като  доказателство  по  преписката  Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2) на ДЗЗД Консорциум „Понс – 
Арема  –  Еко  Враца  2011”,  участникът  е  посочил,  че  ще  представи  актуализиран 
Идеен  проект  в  рамките  на  20  дни  от  подписването  на  договора,  като  целта  е 
представяне  на  нова  визия  на  първоначалния  одобрен  от  възложителя  проект  и 
съгласуване  на  генплана,  новите  технологични  съоръжения  и  оборудването  от 
Инженера, Общината, В и К дружеството и заинтересованите инстанции. Посочва се, 
че тази фаза не подлежи на заплащане като част от договора за да не се счита, че ще 
има двойно финансиране на фаза Идеен проект, както и че Техническия му проект за 
изпълнение на поръчката, ще бъде изготвен в съответствие с актуализирания от него 
Идеен  проект.  Предвид  изложеното,  КЗК  счита,  че  изготвяйки  в  този  смисъл 
Техническото си предложение за изпълнение на поръчката, участника категорично 
показва, че не приема одобрения от възложителя Идеен проект и Техническо задание 
за  изпълнение  на  поръчката  и  предлага  свои  разработки  по  отношение  на 
реконструкцията на ПОСВ. От подробно описаната фактическа обстановка (т. 6 и т. 
6.1.) е видно, че на основание чл. 29 от ЗОП, възложителят е дал разяснение към 
документацията за участие, че има издадено разрешение за строителство и всякакви 
принципни и технологични промени на идейния проект са недопустими.

След извършения преглед, се установи също, че в Техническото предложение 
на участника ДЗЗД Консорциум „Понс – Арема – Еко Враца 2011” липсва описание 
за  последователността  и  разпределението  във  времето  на  доставките  на 
технологично  оборудване  както  и  методите  за  контрол,  които  ще  приложи  за 
спазване на срока и гарантиране качеството на доставките. 

Следва да се има в предвид и обстоятелството, че и самия жалбоподател не 
отрича,  че  е  представил  изменен  идеен  и  технически  проект,  респ.  Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката, но въпреки това твърди, че същото може 
да  бъде  оценено  съобразно  обявената  от  възложителя  Методика  за  оценка  на 
офертите, като оценката му по техническия показател бъде намалена/коригирана.
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Предвид  изложеното,  КЗК  счита,  че  помощният  орган  на  възложителя 
законосъобразно е предложил участника  ДЗЗД Консорциум „Понс – Арема – Еко 
Враца 2011” за отстраняване от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

3.  Твърдението  на  жалбоподателя,  че  състава  на  оценителната  комисия  не 
отговаря на изискванията на чл.  34, ал. 2 от ЗОП, тъй като същата не притежава 
необходимата  професионална квалификация и практически опит в  съответствие  с 
предмета и сложността на поръчката, КЗК счита за неоснователно.

Видно  от  Заповед  № 773/  12.07.2011  г.  на  възложителя  за  назначаване  на 
комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, същата се 
състои  от  11  члена  и  двама  консултанти,  като  двама  от  членовете  са  съответно 
експерт хидроинженер и ръководител „Производствено поделение ПСОВ” при В и К 
Враца,  а  двамата  консултанти  са  експерти  в  областта  на  ПСОВ.  Следователно 
назначената  комисия  има  необходимата  професионална  квалификация  и  опит  в 
изграждането и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води.

4. Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че комисията е допуснала 
нарушение на разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като в представените 
протоколи липсва кратко описание на предложенията на всеки един от участниците.

Съгласно  чл.  72,  ал.  1,  т.  4  от  ЗОП  комисията  съставя  протокол  за 
разглеждането, оценката и класирането на офертите, който съдържа резултатите от 
разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание 
на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерия за 
оценка е икономически най-изгодната оферта.  

Неразделна  част  от  протоколите  на  комисията  са  оценителните  листове  за 
техническата  оценка  на  предложенията  на  участниците, които  са  попълнени 
поотделно  от  всеки  един  от  членовете  на  комисията.  След  извършен  анализ  на 
представените  в  хода  на  производството  протоколи  и  приложения  към  тях 
(оценителните листове), КЗК установи, че последните от своя страна са издадени в 
съответствие  с  изискванията  на  чл.  72,  ал.  1,  т.  4  от  ЗОП,  т.е.  съдържат  кратко 
описание  на  предложенията  на  участниците  по  всеки  един  от  съответните 
подпоказатели – Сс  –  оценката  за  себестойност  на пречистената  вода и Оп –
Оценка  на  програмата  за  изпълнение  на  съответния  участник,  съставляващи 
техническия показател  ТО.  Оценяването е  извършено като  отделните  членове  на 
комисията  са  присъдили  на  участниците  субективна  оценка  по  съответните 
подпоказатели,  като  определяйки  конкретната  оценка,  всеки  от  членовете  на 
комисията е посочил (изтъкнал е мотив) от какво се е ръководил при оценяването 
(т.15 и т.15.1. от фактическата обстановка). Направено е описание, относно начина 
на извършеното оценяване и присъдения бр. точки по техническия подпоказател Оп 
(т.  15.2.  от  фактическата  обстановка). На  база  констатациите  на  всеки  един  от 
членовете  на  комисията  описани в  оценителните  листове,  в  Протокол № 2 (след 
индивидуалните таблици за оценка) е изтъкнат цялостен мотив на помощният орган 
на възложителя относно присъдения краен брой точки по техническия подпоказател 
Оп (т. 13 от фактическата обстановка). 

Предвид изложеното,  КЗК счита,  че помощният орган на възложителя не е 
извършил нарушение на  разпоредбите  на  чл.  72,  ал.  1,  т.  4  от  ЗОП,  приложил е 
законосъобразно  одобрената  от  възложителя  Методика  за  определяне  на 
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комплексната оценка на офертите, в резултат, на което е извършено и съответното 
класиране по техническия показател ТО. 

Така разгледани като  неоснователни твърденията на жалбоподателя в т. 2, 3 и 
4  от  настоящите  правни  изводи,  не  променят  извода  на  Комисията  за 
незаконосъобразност на Решение № 1596/29.11.2011 г. на Кмета на община Враца за 
класирането  на  участниците  и  определяне  изпълнител  на  обществената  поръчка, 
доколкото установеното в т. 1 нарушение е самостоятелно основание за отмяна на 
порочния административен акт.

5.  Твърдението  на  жалбоподателя,  че  оценителната  комисия  не  е  взела  в 
предвид становищата на двамата консултанти, чиито оценки и мотиви дадени от тях 
относно офертата на „Строително предприемачески холдинг” ЕООД съществено се 
различават  от  тези  на останалите  членове на комисията,  както и твърденията,  че 
оценителната комисия е приела писмените обосновки на същия участник съгласно 
чл. 70, ал. 2 от ЗОП без да е описала съдържанието им в протокола и не е посочила 
конкретните обективни обстоятелства – не се е мотивирала защо ги е приела, КЗК 
следва  да  остави  без  разглеждане,  тъй като видно  от  т.  1  на  настоящите  правни 
изводи участника „Строително предприемачески холдинг” ЕООД е следвало да бъде 
отстранен още на етапа на разглеждане на документите за подбор съдържащи се в 
плик № 1 от офертата му за участие.

По отношение жалбата на Обединение „Био Инженеринг”:

Жалбата на Обединение „Био Инженеринг” е подадена пред КЗК на 12.12.2011 
г. в законоустановения 10-дневен срок по чл. 120, ал. 3, т. 3 от ЗОП от съобщаването 
на обжалваното решение, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

6.  Твърдението  на  жалбоподателя,  че  незаконосъобразно  е  отстранен  от 
участие  на  основание  чл.  69,  ал.  1,  т.  3  от  ЗОП,  предвид  констатациите  на 
оценителната  комисия,  че  техническото  му  предложение  не  отговаря  на 
техническото  задание  заложено от  възложителя,  доколкото дружеството  предлага 
съществени изменения в него, КЗК счита за неоснователно.

В  т.  2.2.  Технологична  схема  от  Идейния  проект  е  записано,  че 
пречиствателната станция задължително следва да разполага с първични утаители. 
Същото изискване е заложено и в т.  1.6.2.7. и т.  1.6.2.9. от Техническото задание 
одобрено от възложителя, като в същото време, нито в заданието, нито в идейния 
проект няма изискване за изграждане на  „аерационна система” за пречистване на 
водата.

Видно  от  представеното  по  преписката  Техническо  предложение  за 
изпълнение на поръчката (Плик № 2) на Обединение „Био Инженеринг”, участникът 
посочва,  че  след  като  се  е  запознал  с  идейния  проект,  неговото  предложение  е 
изключило санирането и продължаването на експлоатацията на някои от наличните 
части  на  съоръжението.  Вместо  това  предлага  да  се  изготвят  съвсем  нови 
съоръжения  по  изцяло  нови  строителни  и  технически  планове.  В  Техническото 
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предложение  посочва  също,  че  в  резултат  на  многогодишния  натрупан  опит  си 
позволява да не използва морално остарелите предварителни утаители (описани и 
одобрени в идейния проект), а да предложи едно изпитано интегрално решение на 
стабилизиране на утайката, което предлага значителни предимства (т. 8 – т. 8. 1. от 
фактическата обстановка). Посочва също, че се отказва от изграждането на първични 
утаители, като предлага нова „аерационна система” за пречистване на водата (т. 8.2. 
– т. 8.3. от фактическата обстановка) .

Предвид изложеното, КЗК счита, че изготвяйки в този смисъл  Техническото 
си предложение за изпълнение на поръчката, участника категорично показва, че не 
приема одобрения от възложителя Идеен проект и Техническо задание за изпълнение 
на  поръчката  и  предлага  свои  технологии  и  съоръжения  по  отношение  на 
реконструкцията  на  ПОСВ,  които  счита,  че  са  по-модерни  и  съвременни  от 
утвърдените от възложителя в Техническото задание. Следва да се има в предвид и 
обстоятелството, че на основание чл. 29 от ЗОП, възложителят е дал разяснение към 
документацията за участие, че има издадено разрешение за строителство и всякакви 
принципни и технологични промени по проекта са недопустими.

С  оглед  установеното,  КЗК  счита,  че  помощният  орган  на  възложителя 
законосъобразно  е  предложил  участника  Обединение  „Био  Инженеринг”  за 
отстраняване от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

7. Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че видно от Протокол № 1/ 
12.07.2011 г. оценителната комисия е нарушила разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, 
като е преценила съответствието на документите с изискванията на възложителя още 
в  самото  начало,  преди  да  е  определен  срок  за  допълнително  представяне  на 
липсващите такива. 

След извършен анализ на представените по преписката протоколи от работата 
на комисията, и по-точно Протокол № 1/ 12.07.2011 г. и Протокол № 2/ 16.09.2011 г., 
КЗК не установи нарушение при прилагането на разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП 
(т. 13 – т. 13.3. от фактическата обстановка), т.е. оценителната комисия след като е 
констатирала нередовности или липсващи документи в плик № 1 на участниците, 
законосъобразно е приложила цитираната разпоредба, като едва след представянето 
на  липсващите  документи и отстраняването на  нередовностите  е  пристъпила към 
оценяването на участниците.

По отношение жалбите на Консорциум „Ай Джи Ви 2011” ДЗЗД и Сдружение 
„Еко ПСОВ – Враца” :

Жалбите на Консорциум „Ай Джи Ви 2011” ДЗЗД и Сдружение „Еко ПСОВ – 
Враца” са подадени пред КЗК на 12.12.2011 г. в законоустановения 10-дневен срок 
по чл. 120, ал. 3, т. 3 от ЗОП от съобщаването на обжалваното решение, поради което 
същите са процесуално допустими.

Разгледана по същество жалбите са неоснователни.

8. Твърденията на двамата жалбоподатели, че са  погрешни констатациите на 
оценителната  комисия  относно  предложенията  по подпоказатели Оо –  оценки  на 
предложените мерки за опазване на околната среда, Ор – оценка на анализа на риска 
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и  Ом  –  Оценка  на  методологията  за  изпълнение  на  проекта,  като  оценителната 
комисия незаконосъобразно е занижила оценките им по тези подпоказатели, както и 
твърденията, че дадените оценки по тях (подпоказателите) и протокола в частност са 
немотивирани, КЗК счита за неоснователни.

Определянето на показателите за оценка на офертите е част от оперативната 
самостоятелност  на  възложителите,  като  те  сами  определят  онези  показатели и 
подпоказатели,  които имат преимущестствено значение за избора на участниците. 
Въпреки  това,  при  изготвяне  на  методиката  трябва  да  се  съблюдават  основни 
законови  положения,  установени  в  действащите  нормативни  актове.  За  да  бъде 
методиката  законосъобразна,  тя  трябва  да  бъде  създадена  така,  че  при  нейното 
прилагане  да  се  стига  до  обективно,  прозрачно  и  конкурентно  класиране  на 
офертите. В настоящият случай, методиката определя конкретно как ще се оценяват 
обявените подпоказатели и какви са съответните параметри и изисквания, които да 
обусловят по-голям или по-малък брой оценъчни точки, в зависимост от конкретното 
техническо  предложение  на  участника,  като  помощният  орган,  съобразно  своята 
компетентност  преценява,  дали  съответното предложение отговаря  или не  в  най-
пълна степен на заложените от възложителя изисквания. Тоест оценяването по тези 
подпоказатели  се  определя  като  експертна  оценка  на  комисията.  Решението  за 
откриване  на  обществената  поръчка,  с  което  са  одобрени  обявлението  и 
документацията за участие, част от която е и методиката за оценка, не е обжалвано и 
е влязло в сила, като то е станало стабилен административен акт задължителен за  
адресатите си.

В случаите на залагане на показатели и подпоказатели за оценка на офертите, 
които предполагат субективизъм и експертно мнение при формиране на резултата, 
осъществявания контрол от КЗК за законосъобразност се ограничава в рамките на 
проверката дали е спазена предварително обявената методика за оценка в границите, 
посочени  от  възложителя,  както  и  дали  оценителната  комисия  е  спазила 
разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

Видно от т.  4 на настоящите правни изводи, КЗК установи, че комисията е 
съставила протокол, в който е посочила резултатите от разглеждането и оценяването 
на  допуснатите  оферти,  кратко  описание  на  предложенията  на  участниците  и 
оценките по всеки показател придружени с подробни мотиви съгласно изискването 
на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

9. Твърдението на жалбоподателя Консорциум „Ай Джи Ви 2011” ДЗЗД, че 
оценителната комисия е приела писмените обосновки на класирания на първо място 
участник „Строително предприемачески холдинг” ЕООД съгласно чл. 70, ал. 2 от 
ЗОП, без да е описала съдържанието им в протокола и не е посочила конкретните 
обективни обстоятелства – не се е мотивирала защо ги е приела, както и твърдението 
на Сдружение „Еко ПСОВ – Враца”, че техническото предложение на класирания на 
първо  място  участник  е  напълно  несъвместимо  с  условията  на  процедурата  и 
изискванията  за  практическо изпълнение  на предвидените  работи,  КЗК следва  да 
остави  без  разглеждане,  тъй  като  видно  от  т.  1  на  настоящите  правни  изводи 
участника  „Строително  предприемачески  холдинг”  ЕООД  е  следвало  да  бъде 
отстранен още на етапа на разглеждане на документите за подбор съдържащи се в 
плик № 1 от офертата му за участие.
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10. Неоснователно е твърдението на жалбоподателя Консорциум „Ай Джи Ви 
2011”  ДЗЗД,  че  при разглеждане  на  техническото му  предложение,  оценителната 
комисия  не  е  упражнила  правомощието  си  по  чл.  68,  ал.  11,  от  ЗОП да  поиска 
допълнителни данни или разяснения от участника.

Нормата на чл. 68, ал. 11 от ЗОП предоставя на комисията възможност, а не 
задължение  да  иска  разяснения  относно  данните,  които  вече  са  представени  в 
техническата и ценовата оферта, както и да изисква допълнителни доказателства за 
обстоятелствата, посочени в офертата. Видно от т. 4 на настоящите правни изводи, 
оценителната  комисия  съобразно  своята  компетентност  е  разгледала  и  оценила 
техническото предложение на участника Консорциум „Ай Джи Ви 2011” ДЗЗД, като 
подробно  е  обсъдила  в  каква  степен  то  отговаря  на  техническото  задание  на 
възложителя.  От  друга  страна,  посочената  норма  не  установява  задължение  за 
комисията,  напротив,  на  последната  е  предоставено  правото  да  прецени  дали  да 
упражни  предоставените  и  с  разпоредбата  правомощия.  В  този  смисъл  с  оглед 
действието  на  разпоредбата  същата  е  упълномощаваща  за  комисията  –  има 
диспозитивно  действие,  а  не  задължаваща  и  преписваща  определено  правно 
поведение. 

С оглед на гореизложеното и на основание на основание чл. 122г, ал. 1, т. 1 и 
т.2 и ал. 2 от ЗОП, КЗК:

                                                    Р Е Ш И :

   1. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 1596/29.11.2011 г. 
на Кмета на община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител за 
възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:  „Инженеринг  за  реконструкция  на 
Пречиствателна  станция  за  отпадъчни  води  гр.  Враца”,  открита  с  Решение  № 
550/13.05.2011 г. на Възложителя. 

2. ВРЪЩА преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап 
разглеждане на документите съдържащи се в плик № 1 „Документи за  подбор” от 
офертите на участниците при спазване на мотивите изложени в настоящото решение.

  3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата  на  Обединение  „Био  Инженеринг” 
срещу  Решение  № 1596/29.11.2011  г.  на  Кмета  на  община  Враца  за  класиране  на 
участниците  и  определяне  на  изпълнител  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с 
предмет:  „Инженеринг  за  реконструкция  на  Пречиствателна  станция  за  отпадъчни 
води гр. Враца”, открита с Решение № 550/13.05.2011 г. на Възложителя.

  4. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Консорциум „Ай Джи Ви 2011” 
ДЗЗД срещу Решение № 1596/29.11.2011 г. на Кмета на община Враца за класиране на 
участниците  и  определяне  на  изпълнител  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с 
предмет:  „Инженеринг  за  реконструкция  на  Пречиствателна  станция  за  отпадъчни 
води гр. Враца”, открита с Решение № 550/13.05.2011 г. на Възложителя.
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5. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата  на  Сдружение  „Еко  ПСОВ –  Враца” 
срещу  Решение  № 1596/29.11.2011  г.  на  Кмета  на  община  Враца  за  класиране  на 
участниците  и  определяне  на  изпълнител  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с 
предмет:  „Инженеринг  за  реконструкция  на  Пречиствателна  станция  за  отпадъчни 
води гр. Враца”, открита с Решение № 550/13.05.2011 г. на Възложителя.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-
дневен срок от съобщаването му на страните.
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