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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 

e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№126/08.02.2013г. 
 

за класиране на участниците  
и определяне на изпълнител на обществена поръчка  

 
      На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл.73 ал.1 и ал.2 от ЗОП и отразени резултати в 

Протоколи №1 от 09.01.2013г., №2 от дата 16.01.2013г., №3 от дата 23.01.2013г., №4 от дата 
23.01.2013г. и №5 от дата 06.02.2013г. от работата на комисия назначена със Заповед № 
1472/21.12.2012 г. на Кмета на община Белене, за отваряне, разглеждане, оценка и 
класиране на получените оферти в открита процедура по опростени правила за възлагане 
на обществена поръчка по реда на чл.14 ал. ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на 
строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия”, със 
следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Реставрация, възстановка и 
експониране на античния римски кастел Димум”; Обособена позиция 2: „Основен ремонт 
на ул. „България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 и до о.т. 615”, „Основен ремонт на 
ул. „Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, „Кръгово кръстовище при осови точки 
613, 614, 615, 616 и 617”, открита с Решение № 1273/27.11.2012 г., публикувана  в Регистъра 
на обществените поръчки с уникален номер 00661-2012-0016 и ID№ 510981 на 
Обявлението за поръчката в партидата на Възложителя в сайта на Агенцията по 
обществени поръчки,  

 
О Б Я В Я В А М :  

 
I.  Класирането на участниците в процедурата: 
 

„Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница 
на Мизия” 

№ 
 

Наименование на участника КО Крайно класиране 

Обособена позиция 1: „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел 
Димум” 

1. 
„Паметници на културата” 
ДЗЗД, гр. София 

100,00 
1-во място 

mailto:obshtinabl@abv.bg
http://obshtina.belene.net/
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323636373932
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Обособена позиция 2: „Основен ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 
614 и до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, 
„Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”  

1. 
„Пътища” ООД,  
 гр. В. Търново 

100,00 
1-во място    

2. 
„Пътстрой” ООД,  
гр. Стара Загора 

98.6893 22--рроо  ммяяссттоо    

3. 
„Виагруп” ЕООД,  
 гр. Плевен 

97.6893 33--ттоо  ммяяссттоо    

 
II. Участници, определени за изпълнители в обособените позиции на поръчката: 
 

1. Обособена позиция 1: „Реставрация, възстановка и експониране на античния 
римски кастел Димум” 
 
 „ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА” ДЗЗД, ГР. СОФИЯ  
 

2. Обособена позиция 2: „Основен ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645 
през о.т. 614 и до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 
605”, „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617” 

 
 „ПЪТИЩА” ООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
 
 
III. Отстранени участници: 
 

1. ДЗЗД „БКС 2009”, гр. Свищов, с оферта вх. №25-00/44/21.12.2012г.  
 
Мотиви за отстраняване на участника:  
При отваряне на офертата на  ДЗЗД „БКС 2009”, гр. Свищов, по реда на чл.68, ал.4 от 

ЗОП, се установи, че Плик №1 „Документи за подбор” от съдържащите се 3 плика в офертата, 
не е запечатан.  
 Правно основание за отстраняване: чл.69, ал.1, т.4 от ЗОП във връзка с чл.57, ал.2 от 
ЗОП, Възложителя отстранява участника ДЗЗД „БКС 2009”, тъй като плик №1 не е запечатан, а 
съгласно чл. 57 ал.2 от ЗОП офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, който 
съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика.  
  
 2. „БКС-Горна Оряховица” АД – със седалище и адрес на управление област Велико 
Търново, община Горна Оряховица, гр.Горна Оряховица 5100, ул. „Иларион Макариополски” 
№ 11, ЕИК 104637700, с представител Георги Василев Георгиев и съвет на директорите: Георги 
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Василев Георгиев, Димитрина Георгиева Василева, Владислав Георгиев Василев, с подадена 
оферта вх. № 26-00/266 20.12.2012 г. за Обособена позиция № 2. 

Мотиви за отстраняване на участника: 
 

След направена проверка за съответствие с условията на поръчката, се установи, че 
в представеното от участника ценово предложение в Плик 3 липсва анализ за начина на 
формиране на единичната цена за дейност  № 9 по КСС  (Приложение Б1 от 
документацията за участие) за обект „Кръгово кръстовище при осови точки 
613,614,615,616,617”. 

 
Съгласно одобрената от Възложителя документация т. III.2.3. Съдържание на Плик №3 

„Предлагана цена” е: 
oo  Попълнен Образец № 19 „Ценово предложение” и приложената количествена 

сметка към него и единични анализни цени – попълва се Приложение Б 1, в съответствие с 
което в Образец № 19 „Ценово предложение”, раздел Приложения, под позиция 2 е записано 
Анализни цени, което поражда задължително условие за участника, представяйки  ценовата си 
оферта да я подкрепи с анализи на единичните цени на отделните видове дейности в КСС – 
Приложение Б1 за всеки от обектите.  Участниците са длъжни стриктно да се придържат 
към утвърдената от Възложителя документация за провеждането ѝ.  

 
Правно основание за отстраняване: чл.69, ал.1, т. 3 ЗОП. Участника е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.  

 
3. СД „Мистрал – ТСС – Стоянова, Стоянов” – със седалище и адрес на управление 

гр.Козлодуй, 3320, жк.2, Монолитка, бл.8/9, ет.3, ап.5, ЕИК 106012195, представлявано от Ясен 
Иванов Дженков, с подадена оферта вх. № 53-00/29/21.12.2012 г. за Обособена позиция № 2. 

 
Мотиви за отстраняване на участника:  
 

 След направена проверка за съответствие с условията на поръчката, се установи, 
че ценовото предложение в плик №3 на участника СД „Мистрал – ТСС – Стоянова, 
Стоянов” не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в образец № 19 към 
документацията и на т.11 в Указанията по поръчката (стр.34/35) относно технически 
грешки при пресмятането, водещи до промяна на ценовото предложение. В представеното 
от участника ценово предложение в Плик 3 липсват и анализи за начина на формиране на 
единичните цени, както следва:   

 
 - от КСС за обект „Основен ремонт ул.”Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”: сметка 3 
Пътни работи, за дейности  № 15, 17, 18, 24 и 25, сметка 2,4 Пътни знаци и пътна маркировка, 
за дейности от №1 до №7 вкл., дейност №1 във връзка с организиране на движението по време 
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на строителството, сметка 2 Асфалтови работи, дейност №1 и №3; 
 

 - от КСС за обект „Кръгово кръстовище при осови точки 613,614,615,616,617”: сметка 2,1 
Подготвителни и земни работи, за дейност №10, сметка 2,2 Асфалтови работи, за дейност №4, 
сметка 2,4 Пътни знаци и маркировка на стандартни рефлектиращи пътни знаци – за всички 11 
дейности и сметка 2,5 Организация на движението по време на строителството, дейности №1 и 
№2. 

- от КСС за обект „Основен ремонт на ул.”България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 
614 до о.т.615: сметка 3 Пътни работи, за дейност №23, сметка 2,4 Пътни знаци и пътна 
маркировка, за дейности №1-10, сметка 2 Асфалтови работи , за дейност №5 и дейност № 1 във 
връзка с организация на движението по време на строителството. 
  

След преглед на представените от участника количествено-стойностни сметки, за всеки 
от обектите в Обособена позиция № 2 и анализи на единичните цени, които единични цени са 
посочени в колона  № 5 на всяко КСС, са констатирани несъответствия в единичната цена на 
дейност № 16 Изкоп за ями – сечение F 0.30 - 2.00 м2, ръчно, дълбочина 2-4 м, земни почви за 
шахти от Сметка 3 "Пътни работи" от КСС за обект „Основен ремонт ул.”Персин” в участъка 
от о.т. 615 до о.т. 605” – 26.11 лв., а в анализът на единичната цена за тази дейност е 
посочена сумата 26.21 лв. Дейност Изкоп за ями – сечение F 0.30 - 2.00 м2, ръчно, дълбочина 
2-4 м, земни почви за шахти, фигурира и в КСС за обект „Кръгово кръстовище при осови 
точки 613,614,615,616,617” под  № 7 във връзка с остойностяване на пътните работи и № 16 в 
КСС за обект „Основен ремонт на ул.”България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до 
о.т.615” от сметка 3 "Пътни работи". 

Предвид установеното несъответствие между единични цени за дейности в клетките на 
колона № 5 от представеното КСС и анализ на съответната единична цена по тази дейност 
(№16), приложен в Плик 3 от офертата на участника, СД „Мистрал – ТСС – Стоянова, 
Стоянов” се отстранява от участие за обособена позиция 2, тъй като констатираното 
несъответствие не може бъде преодоляно и посредством искане на разяснение по пътя на чл.68, 
ал.11 т.2 буква "б" от ЗОП, а това би довело до промяна на ценово предложение на участника, 
което е в противоречие с принципите залегнали в чл.2 ал.1 т.3 от ЗОП. В представеното от 
участника ценово предложение в Плик 3 липсват анализи за начина на формиране на 
единични цени за дейности  по КСС  (Приложение Б1 от документацията за участие) за 
обекти „Основен ремонт ул.”Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, „Кръгово 
кръстовище при осови точки 613,614,615,616,617”, „Основен ремонт на ул.”България” в 
участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т.615" описани по-горе.  

 
Съгласно одобрената от Възложителя документация т. III.2.3. Съдържание на Плик №3 

„Предлагана цена” е: 
oo  Попълнен Образец № 19 „Ценово предложение” и приложената количествена 

сметка към него и единични анализни цени – попълва се Приложение Б 1, в съответствие с 
което в Образец № 19 „Ценово предложение”, раздел Приложения, под позиция 2 е записано 
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Анализни цени, което поражда задължително условие за участника, представяйки  ценовата си 
оферта да я подкрепи с анализи на единичните цени на отделните видове дейности в КСС – 
Приложение Б1 за всеки от обектите. Участниците са длъжни стриктно да се придържат 
към утвърдената от Възложителя документация за провеждането ѝ.  

 
Правно основание за отстраняване: чл.69, ал.1, т. 3 ЗОП. Участника е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. По смисъла на 
чл. 68 ал.11 т.2 буква "б" от ЗОП промяна на ценовото предложение е недопустимо. 

 
4. „Инжстрой" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, ул. 

„Дойран” №138, ЕИК 114078736, с управител Ренета Александрова Иванова, с подадена оферта 
вх. № 26-00/271/ 21.12.2012 г. за Обособена позиция № 2. 

 
Мотиви за отстраняване на участника: 
 

След проверка представеното от участника ценово предложение, вкл. ценова оферта, 
КСС и анализи на единичните цени, се установи, че сборът от общите цени на отделните 
дейности (колона № 6) в КСС за обект „Основен ремонт ул.”Персин” в участъка от "о.т. 615 
до о.т. 605” е 89 451.15 лв., а не 88 489.52 лв, както е посочено от участника в цитираното 
КСС. Неправилното сборуване на общите цени на отделните дейности, които се изчисляват 
като произведение от обявеното в количествено- стойностната сметка количество и единична 
цена, определена от участника, води до изменение на крайната предлагана цена за 
изпълнение на поръчката, която от своя страна е показател за определяне на комплексната 
оценка на офертата. Корекции на крайната цена са недопустими по смисъла на чл. 68 ал.11 т.2 
буква "б" от ЗОП. Ценовото предложение в плик №3 на участника „Инжстрой" ЕООД не 
отговаря на изискванията на Възложителя посочени в образец № 19 към документацията и на 
т.11 в Указанията по поръчката (стр.34/35) относно технически грешки при пресмятането, 
водещи до промяна на ценовото предложение. Участниците са длъжни стриктно да се 
придържат към утвърдената от Възложителя документация за провеждането ѝ. 

Поради констатираното неправилно сборуване на общите цени на отделните дейности, 
водещо до изменение на крайната предлагана цена за изпълнение на поръчката, която от своя 
страна е показател за определяне на комплексната оценка на офертата на  участника, 
„Инжстрой" ЕООД се отстраненява от участие в процедурата, тъй като констатираното 
несъответствие не може да се преодолее и посредством искане на разяснения, понеже това би 
довело до подмяна на ценово предложение, което е в противоречие с изискванията на чл.68, 
ал.11 т.2 буква "б" от ЗОП и с основните принципи залегнали в чл.2 ал.1 т.3 от ЗОП. 

 
Правно основание за отстраняване: чл.69, ал.1, т. 3 ЗОП. Участника е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. По смисъла на 
чл. 68 ал.11 т.2 буква "б" от ЗОП промяна на ценовото предложение е недопустимо. 
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5. Сдружение „Белене 2012”, със седалище адрес на управление: гр. София, 

ул.”Бесарабия” № 114, с упълномощен представител Димитър Александров Миразчийски, 
оферта вх. № 13-00/26/21.12.2012г. за Обособена позиция №1. 

Мотиви за отстраняване на участника: 
 
След проверка на представеното от участника ценово предложение, вкл. ценова 

оферта, КСС и анализи на единичните цени, се установи следното: 
  
o В Плик 3»Ценово предложение» липсват анализи за начина на формиране на 

единичните цени за дейности №№ 34, 36 (стр.341 от офертата на участника), №№ 43, 44 (стр. 
342 от офертата на участника) във връзка с Възстановка кула.  

o След проверка на представената от участника количествено-стойностна сметка и 
анализи на единичните цени, които единични цени са посочени в колона  № 5 на КСС, са 
констатирани следните несъответствия: 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 8 Д-ка и направа дърв. скелет от 
отработен дървен материал – бичени греди и разпонки от подобект II Южна крепостна стена, 
УПИ II кв.158 във връзка с изработка и монтаж на дървена римска кула за наблюдение  – 
310.53 лв. (стр. 339) и анализът на единичната цена за същата дейност  - 379.93 лв. (стр. 421). 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 3 Дървени стъпала от подобект I 
Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с дървено стълбище – 20.97 лв. (стр.342) и анализът на 
единичната цена за същата дейност – 20.62 лв. (стр.424); 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 20 Дървен парапет с Н=1.05 с 
пламасово подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с вертикална планировка и 
озеленяване – 151.40 лв.(стр.342) и анализът на единичната цена за същата дейност – 79.12 лв. 
(стр.361); 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 14 Отливане на фундамент за парков 
стълб подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка със система за видеонаблюдение – 
13.00 лв. (стр.343) и анализът на единичната цена за същата дейност – 77.00 лв. (стр.484); 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 16 Отливане на фундамент за табло 
видеонаблюдение подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка със система за 
видеонаблюдение – 77.00 лв. (стр.343) и анализът на единичната цена за същата дейност – 
414.00 лв. (стр.481); 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 21 Доставка и монтаж на монофазен 
контакт "Шуко" подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка със система за 
видеонаблюдение – 9.30 лв.(стр.343) и анализът на единичната цена за същата дейност – 9.10 
лв. (стр.483); 

- несъответствие в единичната цена на дейсност № 40 Настройка и пускане на 
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системата подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с ел. инсталации – 200.10 лв. 
(стр.343) и анализът на единичната цена за същата дейност – 200.01 лв. (стр.410); 

Неправилно пренесените в колона № 5 на КСС стойности от анализите за формиране на 
единичните цени, води до изменение на общата сума на стойностите/цените в колона № 6 от 
КСС, която формира крайната предлагана цена за изпълнение на поръчката, и тя от своя страна 
е показател за определяне на комплексната оценка на офертата. 

Предвид установеното несъответствие между единични цени за дейности в клетките на 
колона № 5 от представеното КСС и анализът на съответната единична цена по тази дейност, 
приложен в Плик 3 от офертата на участника, Сдружение „Белене 2012” не се допуска до 
класиране по позиция 1 и се отстранява от участие за обособена позиция 1, тъй като 
констатираното несъответствие не може бъде преодоляно и посредством искане на разяснение 
по пътя на чл.68, ал.11 т.2 буква "б" от ЗОП, понеже това би довело до промяна на ценово 
предложение на участника, което е в противоречие което е в противоречие с чл. 68 ал.11 т.2 
буква "б" от ЗОП и с принципите залегнали в чл.2 ал.1 т.3 от ЗОП. Ценовото предложение в 
плик №3 за обособена позиция №1 на участника Сдружение „Белене 2012" не отговаря на 
изискванията на Възложителя посочени в образец № 19 към документацията и на т.11 в 
Указанията по поръчката (стр.34/35) относно технически грешки при пресмятането, водещи до 
промяна на ценовото предложение. 

 
Съгласно одобрената от Възложителя документация т. III.2.3. Съдържание на Плик №3 

„Предлагана цена” е: 
oo  Попълнен Образец № 19 „Ценово предложение” и приложената количествена 

сметка към него и единични анализни цени – попълва се Приложение Б 1, в съответствие с 
което в Образец № 19 „Ценово предложение”, раздел Приложения, под позиция 2 е записано 
Анализни цени, което поражда задължително условие за участника, представяйки  ценовата си 
оферта да я подкрепи с анализи на единичните цени на отделните видове дейности в КСС – 
Приложение Б1 за всеки от обектите. Участниците са длъжни стриктно да се придържат 
към утвърдената от Възложителя документация за провеждането ѝ.  

 
Правно основание за отстраняване: чл.69, ал.1, т. 3 ЗОП. Участника е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. По смисъла на 
чл. 68 ал.11 т.2 буква "б" от ЗОП промяна на ценовото предложение е недопустимо. 

 
6. Сдружение „Белене 2012”, със седалище адрес на управление: гр. София, 

ул.”Бесарабия „№ 114, с упълномощен представител Димитър Александров Миразчийски, 
оферта вх. № 13-00/26/21.12.2012г. за Обособена позиция №2. 
 
Мотиви за отстраняване на участника: След проверка на представеното от участника 
ценово предложение, вкл. ценова оферта, КСС за всеки от обектите по Обособена позиция 
№ 2, анализите на единичните цени, единичните цени посочени в клетките на колона  № 5 
на всяко КСС, са установени несъответствия в единичната цена на дейност № 5 Направа 
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на свързващ битумен разлив за връзка с плътен асфалт от Сметка 2,1 Подготвителни и 
земни работи от КСС за обект „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616, 
617” – 49.78 лв. и анализът на единичната цена за същата дейност  - 72.05 лв. Дейност 
Направа на свързващ битумен разлив за връзка с плътен асфалт, фигурира и в КСС за 
обект „Основен ремонт ул.”Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605” и в КСС за обект 
„Основен ремонт на ул.”България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т.615”, където 
за нейна единична цена е посочена сумата от 72.05 лв., съответстваща на анализа на 
единичната цена на същата дейност, приложена в ценовото предложение на участника. 

Посочената обща цена в колона № 6 от КСС – Приложение Б1 се изчислява като 
произведение от обявеното в количествено-стойностната сметка количество и единична цена, 
определена от участника. Неправилно пренесената стойност от анализът на единичната цена за 
дейност Направа на свързващ битумен разлив за връзка с плътен асфалт в клетката на колона 
№ 5 на КСС води до изменение на общата сума на стойностите/цените в колона № 6, която 
формира крайната предлагана цена за изпълнение на поръчката, която от своя страна е 
показател за определяне на комплексната оценка на офертата. Предвид установеното 
несъответствие в Плик 3 от офертата на участника, Сдружение „Белене 2012” не се допуска до 
класиране и се отстранява от участие по обособена позиция 2, тъй като констатираното 
несъответствие не може бъде преодоляно и посредством искане на разяснение по пътя на чл.68, 
ал.11 т.2 буква "б" от ЗОП, понеже това би довело до промяна на ценово предложение на 
участника, което е в противоречие с чл. 68 ал.11 т.2 буква "б" от ЗОП и с принципите залегнали 
в чл.2 ал.1 т.3 от ЗОП. Ценовото предложение в плик №3 за обособена позиция №2 на 
участника Сдружение „Белене 2012" не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
образец № 19 към документацията и на т.11 в Указанията по поръчката (стр.34/35) относно 
технически грешки при пресмятането, водещи до промяна на ценовото предложение. 

Участниците са длъжни стриктно да се придържат към утвърдената от 
Възложителя документация за провеждането ѝ. 

 
Правно основание за отстраняване: чл.69, ал.1, т. 3 ЗОП.  Участника е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. По смисъла на 
чл. 68 ал.11 т.2 буква "б" от ЗОП промяна на ценовото предложение е недопустимо. 

 
7. „Реставрация” ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. София, 1113, р-н 

Изгрев, ж.к. Изток 167, № 27, ЕИК 831555095, представлявано от Ангел Иванов Митев, в 
качеството на Изпълнителен директор, с подадена оферта вх. № 26-00/277/21.12.2012 г. за 
Обособена позиция №1. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: 
След проверка на представеното от участника ценово предложение, вкл. ценова 

оферта, КСС и анализи на единичните цени, се установи следното:  
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o В плик 3 „Предлагана цена” на участника липсват анализи за начина на 
формиране на единичните цени за дейности Доставка и монтаж на табло видеонаблюдение, 
Доставка и монтаж на предпазител 25А, Доставка и монтаж на предпазител 16А и  
Доставка и монтаж на предпазител 10А с №№ 14, 15, 16, 17 за подобект II Южна крепостна 
стена,УПИ II кв.158 и №№ 17, 18, 19, 20 за подобект I Западна кула,УПИ II кв.158. 

o При проверка на представената от участника количествено-стойностна сметка и 
анализи на единичните цени, които единични цени са посочени в колона  № 5 на КСС, са 
констатирани следните несъответствия: 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 19 Рестраврация емплектон пред 
входа от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158  – 109.15 лв и анализът на 
единичната цена за същата дейност  - 101.00 лв. 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 36 Реставрация на емплектон-пълнеж с 
ломен камък70%пясъчник 30% на разтвор по рецепта от подобект II Южна крепостна 
стена, УПИ II кв.158  – 101.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност  - 
169.40 лв. 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 1 Тънък изкоп за подравняване с деб.до 
0,50 от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158,  във връзка с вертикална 
планировка и озеленяване – 3.05 лв и анализът на единичната цена за същата дейност  - 
3.02 лв. 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 16 Засаждане хвойна от подобект II 
Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с вертикална планировка и 
озеленяване – 41.16 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 40.75 лв. 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 12 Направа на изкоп 0.5/0.3м от 
подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. инсталации – 6.10 лв 
и анализът на единичната цена за същата дейност – 4.22 лв. 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 14 Засипване и трамбоване на изкоп от 
подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. инсталации – 2.40 лв 
и анализът на единичната цена за същата дейност – 1.56 лв. 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 16 Възстановяване на тротоарна 
настилка от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. 
инсталации – 50.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 15.27 лв. 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 17 Изкопаване  на  канал  за  кабел  в  
бетон от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. инсталации 
– 10.50 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 3.82 лв. 

Изкопаване на канал за кабел в
бетон

- несъответствие в единичната цена на дейност № 18 Пробиване  на  отвор  в  бетон  до  ф255 
от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. инсталации – 4.50 
лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 3.82 лв. 

Пробиване на отвор в бетон до ф2

- несъответствие в единичната цена на дейност № 19 Пробиване  на  отвор  в  бетон  до  Пробиване на отвор в бетон до
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ф1100 от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. инсталации – 
8.50 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 6.40 лв. 
ф11

- несъответствие в единичната цена на дейност № 20 Доставка  и  монтаж  на  
разклонителна  кутия  100/1000 от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във 
връзка с ел. инсталации – 4.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност  - 
4.06 лв. 

Доставка и монтаж на
разклонителна кутия 100/10

- несъответствие в единичната цена на дейност № 22 Свързване  на  кабел  към  съоръжение 
от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. инсталации – 1.50 
лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 1.24 лв. 

Свързване на кабел към съоръжение

- несъответствие в единичната цена на дейност № 23 Доставка  и  забиване  на  
заземителен  кол  от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. 
инсталации – 60.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 32.80 лв. 

Доставка и забиване на
заземителен кол

- несъответствие в единичната цена на дейност № 24 Изкопаване  на  отвор  ф300  в  земя  от 
подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. инсталации – 30.00 
лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 7.49 лв. 

Изкопаване на отвор ф300 в земя

- несъответствие в единичната цена на дейност № 25 Отливане  на  фундамент  за  парково  
осв.тяло  от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. 
инсталации – 50.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 12.80 лв. 

Отливане на фундамент за парково
осв.тяло

- несъответствие в единичната цена на дейност № 31 Доставка  и  монтаж  на  осв.  тяло  за  
вграждане  в  земя  SBP  CRICKET  (или  еквивалент)  с  МХЛ  А  70W  от подобект II Южна 
крепостна стена, УПИ II кв.158  във връзка с ел. инсталации – 165.20 лв и анализът на 
единичната цена за същата дейност – 157.14 лв. 

Доставка и монтаж на осв. тяло за
вграждане в земя SBP CRICKET (или еквивалент) с МХЛ А 70W

- несъответствие в единичната цена на дейност № 32 Направа  на  тухлена  шахта  0.6/0.6  м  
от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158   във връзка с ел. инсталации – 
220.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 107.59 лв. 

Направа на тухлена шахта 0.6/0.6 м

- несъответствие в единичната цена на дейност № 33 Доставка  и  монтаж  на  метален  
капак  за  шахта    от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158във връзка с ел. 
инсталации – 85.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 85.01 лв. 

Доставка и монтаж на метален
капак за шахта

- несъответствие в единичната цена на дейност № 34 Отливане  на  фундамент  за  
ел.табло от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158  във връзка с ел. 
инсталации – 115.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 39.38 лв. 

Отливане на фундамент за
ел.табло

- несъответствие в единичната цена на дейност № 35 Доставка  и  монтаж  на  ел.табло  
комплект  от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. 
инсталации – 1500.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност  - 1500.61 лв. 

Доставка и монтаж на ел.табло
комплект

- несъответствие в единичната цена на дейност № 36 Контролни  измервания  на  
заземителите  от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. 
инсталации – 30.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 11.45 лв. 

Контролни измервания на
заземителите

- несъответствие в единичната цена на дейност № 37 Насочване  и  регулиране  на  Насочване и регулиране на
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прожекторите  от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. 
инсталации – 35.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 5.24 лв. 
прожекторите

- несъответствие в единичната цена на дейност № 38 Настройка  и  пускане  на  системата  
от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с ел. инсталации – 
500.00 лв и анализът на единичната цена за същата дейност  - 200.01 лв. 

Настройка и пускане на системата

- несъответствие в единичната цена на дейност № 9 Засипване  и  трамбоване  на  изкоп  от 
подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка със система за 
видеонаблюдение – 2.40 лв и анализът на единичната цена за същата дейност  - 1.56 лв. 

Засипване и трамбоване на изкоп

- несъответствие в единичната цена на дейност № 11 Свързване  на  кабел  към  съоръжение  
от подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка със система за 
видеонаблюдение – 1.50 лв и анализът на единичната цена за същата дейност  - 1.24 лв. 

Свързване на кабел към съоръжение

- несъответствие в единичната цена на дейност № 10 Конструкция  от подобект II Южна 
крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с изработка и монтаж на дървена римска кула 
за наблюдение – 422.74 лв и анализът на единичната цена за същата дейност  - 434.13 
лв. 

Конструкция

- несъответствие в единичната цена на дейност № 17 Импрегнатор  трудно  горим  от 
подобект II Южна крепостна стена, УПИ II кв.158 във връзка с изработка и монтаж на 
дървена римска кула за наблюдение – 6.04 лв и анализът на единичната цена за същата 
дейност  - 8.04 лв. 

Импрегнатор трудно горим

- несъответствие в единичната цена на дейност № 10 Реставрация  на  eмплектон-  
отломки  от  варо- вик,гнайс,пясъчник  и  части  от  тухли  на разтвор  от подобект I 
Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с крепостна стена реставрация – 177.18 лв и 
анализът на единичната цена за същата дейност – 169.40 лв. 

Реставрация на eмплектон-
отломки от варо- вик,гнайс,пясъчник и части от тухли на разтвор

- несъответствие в единичната цена на дейност № 20 Настилка  от  тухли  25/25/6  на  р-р  
по  рецепта  от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с крепостна стена 
реставрация – 71.25 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 218.85 лв. 

Настилка от тухли 25/25/6 на р-р
по рецепта

- несъответствие в единичната цена на дейност № 22 Експониране  на  банкети-баластра  -
15  см. от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с крепостна стена 
реставрация – 3.56 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 2.56 лв. 

Експониране на банкети-баластра -
15 см.

- несъответствие в единичната цена на дейност № 25 Посипка  от  дребен  речен  камък  
деб.10  см.  от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с крепостна стена 
реставрация – 3.66 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 19.05 лв. 

Посипка от дребен речен камък
деб.10 см.

- несъответствие в единичната цена на дейност № 34 Дървен  парапет  площадки  н=1,05  с  
предпазна  мрежа  с  пламасово  покритие  от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във 
връзка с външна дървена стълба – 50.28 лв и анализът на единичната цена за същата 
дейност – 114.75 лв. 

Дървен парапет площадки н=1,05 с
предпазна мрежа с пламасово покритие

- несъответствие в единичната цена на дейност № 41 Машиносмени  автокран от 
подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с външна дървена стълба – 261.79 лв 

Машиносмени автокран
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и анализът на единичната цена за същата дейност – 327.24 лв. 
- несъответствие в единичната цена на дейност № 6 Разриване  зем.маси от подобект I 

Западна кула, УПИ II кв.158   във връзка с реставрация на южната и част от западната 
кула – 4.09 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 24.87 лв. 

Разриване зем.маси

- несъответствие в единичната цена на дейност № 7 Ръчно  разкопаване  отломките от 
подобект I Западна кула, УПИ II кв.158   във връзка с реставрация на южната и част от 
западната кула – 43.56 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 22.84 лв. 

Ръчно разкопаване отломките

- несъответствие в единичната цена на дейност № 8 Реставрация  разрушени  участъци  от 
банкета  със  същ.номерирани  камъни    от  варовик  60/50/20    на  разтвор  по  рецепта от 
подобект I Западна кула, УПИ II кв.158   във връзка с реставрация на южната и част от 
западната кула – 177.18 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 169.40 
лв. 

Реставрация разрушени участъци от
банкета със същ.номерирани камъни от варовик 60/50/20 на разтвор по рецепта

- несъответствие в единичната цена на дейност № 13 Реставрация  на  емплектон  -нов-
отломки  от варавик,гнайс  и  части  от  тухли  на  разтвор от подобект I Западна кула, 
УПИ II кв.158   във връзка с реставрация на южната и част от западната кула – 170.35 лв 
и анализът на единичната цена за същата дейност – 169.40 лв. 

Реставрация на емплектон -нов-
отломки от варавик,гнайс и части от тухли на разтвор

- несъответствие в единичната цена на дейност № 22 Изравнителен  пояс  от  4  р.тухли  
25/25/4  с по  4  см.  р-р  по  рецепта    м/у  тях,  по  цялата  дебелина  на  зида  от подобект I 
Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с реставрация на южната и част от западната 
кула – 185.87 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 303.80 лв. 

Изравнителен пояс от 4 р.тухли
25/25/4 с по 4 см. р-р по рецепта м/у тях, по цялата дебелина на зида

- несъответствие в единичната цена на дейност № 27 Настилка  с  тухли  25/25/6 на  
разтвор  по  рецепта    от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158   във връзка с 
реставрация на южната и част от западната кула – 71.75 лв и анализът на единичната 
цена за същата дейност – 218.85 лв. 

Настилка с тухли 25/25/6 на
разтвор по рецепта

- несъответствие в единичната цена на дейност № 30 Машино  смени  автокран  от 
подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с реставрация на южната и част от 
западната кула – 261.79 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 327.24 
лв. 

Машино смени автокран

- несъответствие в единичната цена на дейност № 14 Бетон  кл.  В  20  за  колони,стени  и  
шайби  от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с възстановка кула – 109.98 
лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 109.28 лв. 

Бетон кл. В 20 за колони,стени и
шайби

--  несъответствие в единичната цена на дейност № 27 Изравнителна ивица с от 4 р. тухли 
36/25/4с по 4 реда разтвор между тях по рецептапо цялата дебелина на зида  от 
подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с възстановка външно и вътрешно 
лице на кулата с каменни блокове на разтвор по рецепта – 185.75 лв и анализът на 
единичната цена за същата дейност – 303.80 лв.  

- несъответствие в единичната цена на дейност № 28 Възстановка  -нов  емплектон  -
отломки  от  варовик,  гнайс  и  части  от  тухли  на  разтвор  от подобект I Западна кула, 

Възстановка -нов емплектон -
отломки от варовик, гнайс и части от тухли на разтвор
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УПИ II кв.158 във връзка с възстановка външно и вътрешно лице на кулата с каменни 
блокове на разтвор по рецепта – 47.41 лв и анализът на единичната цена за същата 
дейност – 10.10 лв. 

- несъответствие в единичната цена на дейност № 29 Консервация  емплектон  с  разтвор  
по  рецепта  с  деб.4  см.  от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с 
възстановка външно и вътрешно лице на кулата с каменни блокове на разтвор по 
рецепта – 10.10 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 47.41 лв. 

Консервация емплектон с разтвор
по рецепта с деб.4 см.

- несъответствие в единичната цена на дейност № 35 Настилка  с  тухли  25/25/6  на    
разтвор  по  рецепта от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158   във връзка с 
възстановка външно и вътрешно лице на кулата с каменни блокове на разтвор по 
рецепта – 71.75 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 218.85 лв. 

Настилка с тухли 25/25/6 на
разтвор по рецепта

- несъответствие в единичната цена на дейност № 37 Тухлен  пояс  от  4  реда  тухли  с  
разм.36/25/4  на  разтвор  по  рецепта  от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във 
връзка с възстановка външно и вътрешно лице на кулата с каменни блокове на разтвор 
по рецепта – 185.87 лв. и анализът на единичната цена за същата дейност – 303.80 лв. 

Тухлен пояс от 4 реда тухли с
разм.36/25/4 на разтвор по рецепта

- несъответствие в единичната цена на дейност № 40 Покривен  лак  от подобект I Западна 
кула, УПИ II кв.158 във връзка с възстановка външно и вътрешно лице на кулата с 
каменни блокове на разтвор по рецепта – 11.91 лв и анализът на единичната цена за 
същата дейност – 25.95 лв. 

Покривен лак

- несъответствие в единичната цена на дейност № 42 Машиносмени  за  автокран от 
подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във връзка с възстановка външно и вътрешно 
лице на кулата с каменни блокове на разтвор по рецепта – 261.79 лв и анализът на 
единичната цена за същата дейност – 327.24 лв. 

Машиносмени за автокран

- несъответствие в единичната цена на дейност № 5 Дървени  парапети от подобект I 
Западна кула, УПИ II кв.158   във  връзка с дървено стълбище – 50.28 лв и анализът на 
единичната цена за същата дейност – 114.75 лв. 

Дървени парапети
във

- несъответствие в единичната цена на дейност № 1 Изкоп  за  подравняване  деб.  до  50  см.  
от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във  връзка с вертикална планировка и 
озеленяване – 3.05 лв. и анализът на единичната цена за същата дейност – 3.02 лв. 

Изкоп за подравняване деб. до 50 см.
във

- несъответствие в единичната цена на дейност № 16 Засаждане  хвойни  от подобект I 
Западна кула, УПИ II кв.158 във  връзка с вертикална планировка и озеленяване – 41.16 
лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 40.75 лв. 

Засаждане хвойни
във

- несъответствие в единичната цена на дейност № 20 Дървен  парапет  с  Н=  1,05  с  
пламасово от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във  връзка с вертикална 
планировка и озеленяване – 50.28 лв и анализът на единичната цена за същата дейност 
– 114.75 лв. 

Дървен парапет с Н= 1,05 с
пламасово във

- несъответствие в единичната цена на дейност № 23 Покривен  лак  от подобект I Западна 
кула, УПИ II кв.158 във  връзка с вертикална планировка и озеленяване – 11.91 лв. и 

Покривен лак
във
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анализът на единичната цена за същата дейност – 25.95 лв. 
- несъответствие в единичната цена на дейност № 29 Доставка  и  монтаж  на  прожектор  

REGGIANI  RIOS  (или  еквивалент)  35W от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158  във  
връзка с ел. инсталации – 60.70 лв. и анализът на единичната цена за същата дейност – 
60.74 лв. 

Доставка и монтаж на прожектор
REGGIANI RIOS (или еквивалент) 35W във

- несъответствие в единичната цена на дейност № 32 Доставка  и  монтаж  на  осв.  тяло  за  
вграждане  в  земя  ARES  CIELO  (или  еквивалент)  с  ЛЛ  T5  35W  от подобект I Западна 
кула, УПИ II кв.158 във  връзка с ел. инсталации – 50.40 лв и анализът на единичната 
цена за същата дейност – 34.73 лв. 

Доставка и монтаж на осв. тяло за
вграждане в земя ARES CIELO (или еквивалент) с ЛЛ T5 35W

във

- несъответствие в единичната цена на дейност № 33 Доставка  и  монтаж  на  гъвкава  
светодиодна  линия  LED  NEON  -  бяла  светлина  от подобект I Западна кула, УПИ II 
кв.158 във  връзка с ел. инсталации – 12.00 лв и анализът на единичната цена за същата 
дейност – 15.07 лв. 

Доставка и монтаж на гъвкава
светодиодна линия LED NEON - бяла светлина

във

- несъответствие в единичната цена на дейност № 35 Доставка  и  монтаж  на  захранващ  
блок  за  LED  NEON от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158   във  връзка с ел. 
инсталации – 30.40 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 7.36 лв. 

Доставка и монтаж на захранващ
блок за LED NEON във

- несъответствие в единичната цена на дейност № 36 Отливане  на  фундамент  за  
ел.табло  от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във  връзка с ел. инсталации – 115.00 
лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 39.38 лв. 

Отливане на фундамент за
ел.табло във

- несъответствие в единичната цена на дейност № 9 Направа  на  изкоп  0.5/0.3м  от 
подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във  връзка със система за видеонаблюдение – 
6.10 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 4.22 лв. 

Направа на изкоп 0.5/0.3м
във

- несъответствие в единичната цена на дейност № 11 Засипване  и  трамбоване  на  изкоп  от 
подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във  връзка със система за видеонаблюдение – 
2.40 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 1.56 лв. 

Засипване и трамбоване на изкоп
във

- несъответствие в единичната цена на дейност № 13 Свързване  на  кабел  към  съоръжение  
от подобект I Западна кула, УПИ II кв.158 във  връзка със система за видеонаблюдение – 
1.50 лв и анализът на единичната цена за същата дейност – 1.24 лв. 

Свързване на кабел към съоръжение
във

  
    Неправилно пренесените в колона № 5 на КСС стойности от анализите за формиране на 
единичните цени, води до изменение на общата сума на стойностите/цените в колона № 6 от 
КСС, която формира крайната предлагана цена за изпълнение на поръчката, а тя от своя страна 
е показател за определяне на комплексната оценка на офертата.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Предвид установеното несъответствие между единични цени за дейности в клетките на 
колона № 5 от представеното КСС и анализът на съответната единична цена по тази дейност, 
приложен в Плик 3 от офертата на участника, „Реставрация” ЕАД не се допуска до 
класиране по позиция 1 и се отстранява от участие за обособена позиция 1, тъй като 
констатираното несъответствие не може бъде преодоляно и посредством искане на разяснение 
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