РЕШЕНИЕ
№ 728 от 28.07.2014 г.
на кмета на община Белене
за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита
процедура по реда на ЗОП с предмет:
Избор на изпълнители на строителен надзор по проекти: „Подобряване на жизнената
среда в община Белене – ремонт на улици „Христо Ботев” с. Деков, „Асен Халачев” с.
Деков, „Пирин” с. Петокладенци, „Васил Коларов” с. Татари, „Васил Левски” гр. Белене;
Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови пространства в гр. Белене” и
„Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за
борба”, и с финансиране по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите" по 2 обособени позиции:
Обособена позиция 2: „Изпълнение на строителен надзор по проект „Преустройство на
съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба”
На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл. 73 ал. 1 и ал.2 от ЗОП, Протокол №1/05.06.2014 г.,
Протокол №2/04.07.2014 г., Протокол №3/09.07.2014 г., Протокол №4/21.07.2014 г. и Протокол
№5/28.07.2014 г. на Комисия назначена със Заповед № 554/23.05.2014 г. на Кмета на община
Белене, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП, открита с Решение №395 от
11.04.2014 г. на Кмета на община Белене, публикувана в Регистъра по обществени поръчки с №
на обявлението ID 598949 на сайта на АОП с уникален № на поръчката в РОП 00661-2014-0008,
1. С настоящото решение обявявам крайното класиране на участниците в
процедурата за обособена позиция 2, съгласно изискванията на ЗОП, обявлението,
документацията за участие и обявения критерий за избор на изпълнител - най-ниска
предложена цена - чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП, както следва:
Обособена позиция № 2: „Изпълнение на строителен надзор по проект „Преустройство
на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба”
място Наименование на
участника
1.
2.
3.
4.

„Пешев” ЕООД
„Димитров и Син” ЕООД
„Пътконсулт 2000” ЕООД
"Каис консултинг" ООД

Предложена
цена /лева/ без ДДС
850.00 лв.
1 120.00 лв.
1 500.00 лв.
1 510.00 лв.

Предложена
цена /лева/ с ДДС
1 020.00 лв.
1 344.00 лв.
1 800.00 лв.
1 812.00 лв.

2. Определям за Изпълнител на обществената поръчка с предмет по Об. позиция 2:
„Изпълнение на строителен надзор по проект „Преустройство на съществуващо помещение в
едноетажна част за тренировъчна зала за борба”, поради най-ниска ценова оферта
съобразена с изискванията на Възложителя и отговаряща на регламентирания в ЗОП ред:
 ”Пешев” ЕООД, с. Първенец, обл. Пловдив, ЕИК 115742567, с подадена оферта
вх. №26-00/220/22.05.2014 г., с крайна предложена цена от 1 020.00 лв. с вкл. ДДС.
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На основание чл.73 ал.2 от ЗОП, обявявам, че:
3. Отстранявам от участие в процедурата офертата на: „Кимтекс ЛС” ООД, гр.
Плевен, с подадена оферта вх. №25-00/134 от 21.05.2014 г., за об. позиция 2, поради следните
Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените минимални условия от възложителя, като не е представил документи доказващи по
безспорен начин, че отговаря на минималните критерии за подбор, посочени от Възложителя в
обявлението и документацията. В Протокола №1/05.06.2014г. по чл.68 ал.7 от ЗОП, назначената
от мен Комисия по чл.34 от ЗОП е констатирала по реда на чл.68 ал.8 от ЗОП, че е налице
несъответствие между изискванията на Възложителя от една страна и представените документи
в плик №1 на офертата на "Кимтекс ЛС" ООД за об. позиция №2, от друга. В Протокол №1
Комисията е посочила несъответствията и е изискала документи за отстраняването им. В
законоустановения срок по чл.68 ал.9 от ЗОП, участникът е представил документи, но и с тях
установените несъответствия не са отстранени.
Фактическа обстановка и основания: В Протокол №1/05.06.2014г., назначената от мен
Комисия по чл.34 от ЗОП е установила, че при отваряне на плик № 1 „Документи за подбор”
по об. позиция №2, "Кимтекс ЛС" ООД представя застрахователна полица чиито лимит на
отговорност в парично изражение е 300 000 лв., но категорично е упоменато в документа
(застраховката), че цит. "лимитът на отговорност се отнася за строежи от I-ва до IV-та
категории". Така представена, полицата не покрива отговорности на застрахования, при
извършване на надзор на обекти 5-категория, по простата причина, че изрично е упоменато в
документа, че "лимитът на отговорност се отнася за строежи от I-ва до IV-та категории".
Според минималното изискване на възложителя по условие на поръчката е участниците
да представят: "Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:
І-ва група, V-та категория за Обособена позиция № 2 съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.5.4 от
Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
(издаден от председателя на Камарата на строителите в България, обн., ДВ, бр. 101 от
22.11.2013 г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „г” от Закона за устройство на територията.
Минималната застрахователна сума на застраховката по чл.171 от ЗУТ трябва да покрива
минималната застрахователна сума отговаряща на групата и категорията на обекта на
обществената поръчка по обособена позиция № 2 / І-ва група, V-та категория съгласно чл. 5,
ал. 6, т. 1.5.4 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (Обн., ДВ, бр. 101/22.11.2013
г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „г” от ЗУТ/, определена съгласно чл. 5 от Наредба за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Застрахователните полици да съответстват на предмета на поръчката."
По смисъла на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството минималната застрахователна сума за лице, упражняващо
строителен надзор за строежи от пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ, когато
надзорът се изпълнява по желание на възложителя, е 35 000 лв. (чл.5 ал.5 на Наредбата).
Това че лимитът на представената в плик №1 на "Кимтекс ЛС" ООД за об. позиция 2
застрахователна полица надвишава в цифрово изражение изисквания лимит за 5-та категория,
не означава автоматично, че полицата ще покрива отговорности на застрахования, при
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извършване на надзор на обекти V-категория, по простата причина, че изрично е упоменато в
документра, че "лимитът на отговорност се отнася за строежи от I-ва до IV-та категории".
Предвид, че застрахователят издал съответната застрахователната полица или
съответния вид застраховка, има ангажименти според условията на полицата при които
тя е подписана и сключена, не може да се приеме, че с представената от участника
застраховка с лимит 300 000 лева за обекти I-ва до IV-та категории както е упоменато в нея,
същата може да бъде приета, че покрива и V-та категория, защото такава категория въобще не
се споменава в полицата.
В разпоредбата на чл.2 ал.1 т.4 на Наредбата се посочва, че "Лицата, задължени да имат
застраховка при условията и по реда на наредбата, е и лицето, упражняващо строителен
надзор - за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се
изпълнява надзор."
С оглед така посочената правна логика в Наредбата, и нарочните изисквания на
Възложителя посочени в обявлението за поръчката за извършване на строителен надзор за
обекти V-та категория, желаещите участниците по обособена позиция №2 за да участват
въобще в процедурата, трябва или да представят отделни застраховки /полици/ за ангажирана
професионалната отговорност за обекти V-категория - в случай че имат по-стари валидни
застраховки, в обхвата на които обаче не се включват обекти V-та категория, или да представят
полици в които изрично е записано, че включват застрахована професионална отговорност за
всички категории обекти по ЗУТ.
Лимитите по застраховките покриват щетите но само за строителни обекти, за която
категория е посочено в полицата (документа) че се отнасят. Застрахова се отговорността по
професионалната отговорност за всички обекти, за които застрахования упражнява дейността
си. След като е посочено че "лимитът на отговорност се отнася за строежи от I-ва до IV-та
категории", няма как да се приеме, че паричния лимит от 300 000 лева на тази застраховка, се
отнася и покрива и обекти V-та категория, тъй като застрахователят ясно е договорирал в
условията на полицата, този лимит за които групи обекти се отнася.
В заключение по смисъла на Наредбата, назначената от мен Комисия по чл.34 от
ЗОП, е приела, че не може с представената в Плик №1 за об. поз. 2 застраховка за обекти IIV-та категории, само с оглед изражението на нейният паричен лимит, да се удовлетвори
както нормативно въведеното, така и изискването поставено от Възложителя в
обявлението за поръчката, че същата има застрахователно покритие по обекти V-та
категория, т.к. според разпоредбите на Наредбата за задължителното застраховане следва
да бъде представена отделна застраховка за обекти V-та категория, ако при
първоначалното сключване на полица, обекти V-категория не са включени като
застрахователно покрит риск в нея.
Правно основание за отстраняване на участника:
Чл. 69, ал. 1, т.1 и т. 3 от ЗОП – в законоустановеният срок по смисъла на чл.68 ал.9
изречение първо от ЗОП, участникът не представя доказателства за отстраняване на
несъответствия с критериите за подбор, като вследствие от това офертата му не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя във връзка с чл.54 ал.1 от ЗОП.
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