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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и разглеждането 

на документите и информацията в Плик № 1 с критериите за подбор, поставени от 

възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на 

Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с 

предмет: „Избор на изпълнители за изпълнение на проект на община Смолян № 290, 

одобрено искане за финансиране по правилата на НДЕФ, по обособени позиции, както 

следва: Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в ЦДГ №10 "Детелина" в гр.Смолян, община Смолян, област 

Смолян“; Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в ОДЗ №11 "Митко Палаузов" в гр.Смолян, община Смолян, 

област Смолян“, която обществена поръчка е открита с решение № 18 от 14.04.2016 г. на 

кмета на община Смолян, измено с решение за промяна № 20 от 28.04.2016 г. на кмета на 

община Смолян, вписани заедно с одобреното обявление в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 

00092-2016-0011. 

 

 

Днес, 07.06.2016 г. от 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-28/07.06.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Любомир Петров Равелов – директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в 

община Смолян – правоспособен юрист, магистър. 

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „Строителство, инфраструктура и 

околна среда“ в община Смолян – строителен инженер, магистър, специалност „промишлено и 

гражданско строителство“. 

Нено Петров Ненов - експерт – икономист. 

 

Списък на консултантите: 

Консултант: инж. Михаил Руменов Денков - външен експерт с квалификация в съответствие с 

предмета на поръчката, вписан в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП (отм.), респ. чл.229, ал.1, 

т.17 от ЗОП под уникален номер ВЕ-1222/ 28.07.2015 г.. 

 

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 

от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 1-

8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ (отм.). 

 

Членовете на комисията представиха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП (отм.), които са 

приложени към настоящия протокол. 

  

 

1. Комисията направи съобразно изготвените регистри за закупена документация за 

участие и подадени оферти следните констатации: 

 

1.1. Регистрирани предложения – 8 /осем/, както следва: 

№ 
Наименование  

и данни на участника  

 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

 

Дата и час на 

получаване на 

предложението 

Обобсобена 

позиция (ОП), 

по която е 

подадена 

офертата 

1. 

ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ 

гр. Самоков 2000, ул. Христо Максимов № 29; гр. 

Самоков 2000, ул. Христо Максимов № 2; тел.: 

0896 840 712;  факс: 0722 / 60967; e-mail: 

ianko_slavchev@abv.bg 

ДЛ003103 
06.06.2016г. 

10:35ч. 

Обособена 

позиция № 2 

2. 

„СЕТАТЕХ“ ЕООД 

гр. София 1505, район Оборище, ул. Богдан № 5, 

ет.5, ап.7; тел.: 0888 353464; e-mail: 

el_randeva@abv.bg , setatech@abv.bg 

ДЛ003103 
06.06.2016г. 

10:38ч. 

Обособена 

позиция № 2 

3. 

„МЕАЦА“ ЕООД 

гр. Кърджали 6600, бул. Христо Ботев № 96; тел.: 

0361 / 86688, факс: 0361 / 86688 , 0361 / 98180; e-

mail: meatsa@abv.bg 

ДЛ003103 
06.06.2016г. 

10:39ч. 

Обособена 

позиция № 2 

4. 

„НСК СОФИЯ“ ЕООД 

гр. София 1330, район Възраждане, жк Света 

Троица, бул. Димитър Петков, бл. 339, вх. Г, ет. 6, 

ап. 107; гр. София, бул. Тотлебен, бл.77, ет.2, 

ап.3; тел.: 02 / 9530816; факс: 02 / 9516892; e-mail: 

office@nsksofia.eu 

ДЛ003103 
06.06.2016г. 

10:42ч. 

Обособена 

позиция № 1 

5. 

„МУЛТИТЕРМ“ ООД 

с. Труд 4199, община Марица, област Пловдив, 

ул. Карловска - извън регулация № 31; тел.: 032 / 

960258; e-mail: office@multiterm.org 

ДЛ003103 
06.06.2016г. 

15:36ч. 

Обособена 

позиция № 2 

6. 

„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД 

гр. София 1202, район Оборище, ул. Цар Симеон 

№ 26; гр. София 1700, ул. Акад. Борис Стефанов 

№ 17, офис 3, ет.2; тел.: 0888 298870; e-mail: 

buidcobg@gmail.com 

ДЛ003103 
06.06.2016г. 

16:03ч. 

Обособена 

позиция № 2 

7. 

„Д И К“ ООД 

гр. Смолян 4700, ул. Соколица № 31; гр. Смолян 

4799, бул. България № 3А; тел.: 0301 / 64040 ; 

факс: 0301 / 86688 ; e-mail: office1.dik@gmail.com 

ДЛ003103 
06.06.2016г. 

16:04ч. 

Обособена 

позиция № 2 

8. 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД 

гр. Смолян 4700, жк Невястата, ул. Орфей № 3, 

бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 16; гр. Смолян 4700, ул. 

Дичо Петров № 20; тел.: 0301 / 65632; факс: 0301 

/ 65632; e-mail: infra.stroi@abv.bg 

ДЛ003103 
06.06.2016г. 

16:41ч. 

Обособена 

позиция № 1 

mailto:ianko_slavchev@abv.bg
mailto:el_randeva@abv.bg
mailto:setatech@abv.bg
mailto:meatsa@abv.bg
mailto:office@nsksofia.eu
mailto:office@multiterm.org
mailto:buidcobg@gmail.com
mailto:office1.dik@gmail.com
mailto:infra.stroi@abv.bg
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1.2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществена поръчка. 

 

1.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

1.4. Присъстващи лица: 

1.4.1. При отварянето на офертите присъстваше единствено Младен Йорданов Стоянов –

управител на „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД. 

1.4.2. Представители на останалите участници, средствата за масово осведомяване и на 

други лица не присъстваха. 

 

 

2. Отваряне на офертите: 

 

2.1. След като установи легитимацията на представителя на участника и редовността на 

постъпването на офертите комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, 

съдържащи се в предложенията на участниците.  

 

2.2. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в деловодството на общината, 

като за всяка от тях се изпълниха следващите действия:  

Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика, като такива се 

установиха в офертата. Трима от членовете на комисията положиха подписите си на плика с 

предлагана цена – плик № 3, респективно в изпълнение разпоредбата на чл.68, ал.4 от ЗОП 

(отм.) беше предложено на присъстващия представител на друг участник да парафира плика с 

цената, което право не беше използвано, след което същият беше прибран на съхранение.  

Отвори се плик № 2, след което трима от членовете на комисията подписаха всички 

документи, съдържащи се в него, респективно в изпълнение разпоредбата на чл.68, ал.5 от ЗОП 

(отм.) беше предложено на присъстващия представител на друг участник да парафира 

документите в плика с предложението за изпълнение на поръчката, което право не беше 

използвано, след което същите бяха прибрани на съхранение.  

Комисията след това отвори плик № 1 и оповести документите и информацията, които 

той съдържа, като подробно сравни и обяви на глас съответствието на списъка по чл.56, ал.1, 

т.14 от ЗОП (отм.) със съдържанието на офертата, като се установиха: несъответствие между 

списъка на документите и информацията и действителното съдържание на офертата на 

„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД – в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП (отм.) се установиха записи за 

наличие на копие на документ за внесена гаранция за участие и удостоверение от банка за 

наличие на финансов ресурс, но такива документи не бяха установена в офертата на участника. 

 

2.3. Не бяха направени възражения във връзка проведеното публично заседание от 

работата на комисията. 

 

2.4. След извършването на описаните действия за всяка оферта и установяването на 

гореизложените факти и обстоятелства, комисията освободи присъстващия представител на 

участник и продължи работата си в закрито заседание. 

 

 

3. РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ДОКУМЕНТИТЕ И 

ИНФОРМАЦИЯТА В ПЛИК № 1 ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ В ЦДГ №10 "ДЕТЕЛИНА" В ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН, 

ОБЛАСТ СМОЛЯН“. 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „НСК СОФИЯ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „НСК СОФИЯ“ ЕООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената 

поръчка и т.21 от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, и 

същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални икономически, финансови и 

технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.2 и II.2.3 от обявлението 

за обществената поръчка и т.11 и 12 на раздел II „Изисквания към участниците“ от 

документацията за участие в процедурата. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД, 

съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 

или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената 

поръчка и т.21 от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, и 

същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални икономически, финансови и 

технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.2 и II.2.3 от обявлението 

за обществената поръчка и т.11 и 12 на раздел II „Изисквания към участниците“ от 

документацията за участие в процедурата. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ В ОДЗ №11 "МИТКО ПАЛАУЗОВ" В ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА 

СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“. 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО 

СЛАВЧЕВ“ документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 

констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 

следва: 

 В представеното Представяне на участника /Образец № 1.2/, което включва посочване 

на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 

както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата, участникът не е попълнил за коя обособена позиция се отнася 

посочения документ. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в 
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т.2 на раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.21.2 от раздел VI 

„Оферта“ от документацията за участие в процедурата, съдържанието на Плик № 1 

„Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на 

Представяне на участника /Образец № 1.2/, което включва посочване на единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, като 

в посочения документ участникът следва да посочи за коя обособена позиция се 

отнася офертата на участника. Систематично сред документите за подбор на 

участника посочения документ е представен, но в него не е попълнил за коя 

обособена позиция се отнася посочения документ и с това и офертата му. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „СЕТАТЕХ“ ЕООД документи 

и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 

документа за внесена гаранция под формата на парична сума, съгласно условията, 

посочени в документацията за участие, с коректно посочване за коя позиция се отнася. 

Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.5 от раздел ІII.2.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.21.5 от раздел VI „Оферта“ от 

документацията за участие в процедурата съдържанието на Плик № 1 „Документи за 

подбор“ от офертата на участника включва представяне на оригинал на банкова 

гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на 

парична сума, като в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.14 от 

раздел III „Гаранция за участие“ от документацията за участие в процедурата 

възложителят изрично е посочил размера на гаранцията за участие по обособената 

позиция /1 280 лева/ и съществените условия, на които трябва да отговаря, 

включително да е изписано за коя позиция се отнася. Действително, в офертата на 

участника систематично сред документите за подбор е налице представяне на 

гаранция за участие под формата на парична сума, но видно от представеното 

преводно нареждане (вносна бележка) е, че гаранцията за участие е представена за 

участие по другата обособена позиция № 1, а не за настоящата обособена позиция /в 

преводното нареждане е описано следното основание за плащане: „Гаранция за 

участие в процедура: Проект на Смолян № 290 по НДЕФ за обособена позиция № 1: 

СМР на ЦДГ 10 „Детелина““/. 

 Участникът не е удостоверил, че е изпълнил еднакво или сходно с предмета на 

поръчката строителство през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване 

на офертата, а именно поне една от посочените видове мерки за енергийна 

ефективност: топлоизолация на стени или топлоизолация на покрив, да е изпълнена 

минимум на трети изпълнен от участника обект освен сграда с административен адрес 

– жк Младост 2, бл.221 А и сграда с административен адрес гр. Брезник, ул. Васил 

Левски № 10. Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, 

закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.12 на раздел II „Изисквания към участниците“ от документацията за 

участие в процедурата,  участникът следва да е изпълнил еднакво или сходно с 

предмета на поръчката строителство (минимум три или повече изпълнени обекта) през 

последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, като 

възложителят изрично е указал, че под „еднакво или сходно строителство“ следва да 

се разбира извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна 

ефективност (СМР): топлоизолация на стени, подмяна на дограма и топлоизолация на 
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покрив на поне един обект, което изискване се доказва с представяне от участника на 

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) /Образец № 12/, ведно с приложено/и към 

него едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ 

от ЗОП (отм.), а именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа 

информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация 

включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, 

датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и 

дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, 

удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 

Систематично сред документите, удостоверяващи опита на участника, са налице 

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) /Образец № 12/, ведно с приложени към него 

четири заверени копия от  удостоверения за добро изпълнение/референции, които 

обаче удостоверяват опит при изпълнението на изискуеми мерки за енергийна 

ефективност само на два обекта - сграда с административен адрес – жк Младост 2, 

бл.221 А и сграда с административен адрес гр. Брезник, ул. Васил Левски № 10, като 

за останалите два обекта - Физкултурен салон и плувен басейн към 88-мо СОУ, П-Л V, 

кв. 114, район Овча Купел и Къща за настаняване в апартаменти в УПИ – 1359, кв.15 

по регулационния план на гр. Сапарева баня, е представено удостоверение за добро 

изпълнение от изпълнителя на строителството, с когото участникът има договор за 

подизпълнение, а не от лицето, за което действително е изпълнено строителството, т.е. 

представените доказателства за тези два обекта не изхождат от компетентни лица, 

които да се произнасят по изпълнението на строителството и/или да удостоверяват 

официални факти, свързани с изпълнението на строителството. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „МЕАЦА“ ЕООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности 

и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „МЕАЦА“ ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената 

поръчка и т.21 от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, и 

същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални икономически, финансови и 

технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.2 и II.2.3 от обявлението 

за обществената поръчка и т.11 и 12 на раздел II „Изисквания към участниците“ от 

документацията за участие в процедурата. 

 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „МУЛТИТЕРМ“ ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „МУЛТИТЕРМ“ ООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената 

поръчка и т.21 от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, и 
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същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални икономически, финансови и 

технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.2 и II.2.3 от обявлението 

за обществената поръчка и т.11 и 12 на раздел II „Изисквания към участниците“ от 

документацията за участие в процедурата. 

 

 

5. 

Наличието и редовността на представените от участника „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 

документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в размер и съгласно 

условията, посочени в документацията за участие. Съгласно изискванията на 

възложителя за подбор, закрепени в т.5 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.21.5 от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в 

процедурата съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на 

участника включва представяне на оригинал на банкова гаранция за участие или копие 

от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, като в раздел ІІІ.1.1 

от обявлението за обществената поръчка и т.14 от раздел III „Гаранция за участие“ от 

документацията за участие в процедурата възложителят изрично е посочил размера на 

гаранцията за участие по обособената позиция /1 280 лева/ и съществените условия, на 

които трябва да отговаря. В офертата на участника систематично сред документите за 

подбор не е налице представяне на гаранция за участие под каквато и да била форма. 

 Участникът не е удостоверил, че за изпълнение на обособената позиция разполага с 

минимален финансов ресурс от минимум 64 050.70 лева /шестдесет и четири хиляди и 

петдесет лева и седемдесет стотинки/. Съгласно минималните икономически и 

финансови изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в раздел ІII.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.11 на раздел II „Изисквания към 

участниците“ от документацията за участие в процедурата, за изпълнение на 

обособената позиция участникът следва разполага с минимален финансов ресурс от 

минимум 64 050.70 лева /шестдесет и четири хиляди и петдесет лева и седемдесет 

стотинки/, което изискване се доказва с един или няколко от следните документи: 

удостоверение от банка и/или годишен финансов отчет или някоя от съставните му 

части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, като възложителят изрично е указал, че: когато по 

обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя 

документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки 

друг документ, който възложителят приеме за подходящ; участникът може да не 

представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както 

и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България 

и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята 

оферта. В офертата на участника не са представени никакви документи, 

удостоверяващи неговите икономически и финансови възможности, като при преглед 

на публикувания по партида на участника в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията годишен финансов отчет за 2015г. също не се установи наличие на 

горепосочения изискуем финансов ресурс. 

 Участникът не е удостоверил, че е изпълнил еднакво или сходно с предмета на 

поръчката строителство (минимум три или повече изпълнени обекта) през последните 

5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, а именно извършване на 

всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): 

топлоизолация на стени, подмяна на дограма и топлоизолация на покрив на поне един 

обект. Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от 

възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.12 на 
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раздел II „Изисквания към участниците“ от документацията за участие в процедурата,  

участникът следва да е изпълнил еднакво или сходно с предмета на поръчката 

строителство (минимум три или повече изпълнени обекта) през последните 5 /пет/ 

години, считано от датата на подаване на офертата, като възложителят изрично е 

указал, че под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването 

на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): 

топлоизолация на стени, подмяна на дограма и топлоизолация на покрив на поне един 

обект, което изискване се доказва с представяне от участника на Списък по чл. 51, ал. 

1, т. 2 от ЗОП (отм.) /Образец № 12/, ведно с приложено/и към него едно или повече от 

посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ от ЗОП (отм.), а именно: 

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за 

въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за 

компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за 

добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис 

на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи 

изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Систематично сред 

документите, удостоверяващи опита на участника, са налице Списък по чл. 51, ал. 1, т. 

2 от ЗОП (отм.) /Образец № 12/, ведно с приложени към него две заверени копия от  

удостоверения за добро изпълнение, които обаче визират опит при изпълнението на 

изискуемите мерки за енергийна ефективност само на два обекта - Жилищен комплекс 

„Тракия Плаза“, находящ се в гр. Пловдив, ул. Съединение № 41, и Жилищен 

комплекс „Корона“, находящ се в гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 133, а не на три, 

каквото е изискването на възложителя. Освен това представените удосотоврение за 

добро изпълнение са издадени от изпълнителя на строителството, с когото участникът 

има договор за подизпълнение, а не от лицето, за което действително е изпълнено 

строителството, т.е. представените доказателства за тези два обекта не изхождат от 

компетентни лица, които да се произнасят по изпълнението на строителството и/или 

да удостоверяват официални факти, свързани с изпълнението на строителството. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

6. 

Наличието и редовността на представените от участника „Д И К“ ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани нередовности 

и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е удостоверил, че е изпълнил еднакво или сходно с предмета на 

поръчката строителство през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване 

на офертата, а именно поне две от посочените видове мерки за енергийна 

ефективност: топлоизолация на покрив; и топлоизолация на стени или подмяна на 

дограма, да са изпълнени минимум на два изпълнени от участника обекти освен 

административната сграда на „КОКОИМПЕКС“ ООД. Съгласно минималните 

технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.1 на раздел 

ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.12 на раздел II „Изисквания към 

участниците“ от документацията за участие в процедурата,  участникът следва да е 

изпълнил еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство (минимум три 

или повече изпълнени обекта) през последните 5 /пет/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, като възложителят изрично е указал, че под „еднакво или 

сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените 

видове мерки за енергийна ефективност (СМР): топлоизолация на стени, подмяна на 

дограма и топлоизолация на покрив на поне един обект, което изискване се доказва с 

представяне от участника на Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) /Образец № 12/, 
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ведно с приложено/и към него едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, 

ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ от ЗОП (отм.), а именно: а) посочване на публичните 

регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в 

експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са 

издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото 

и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на 

строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 

удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) 

копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените 

строителни дейности. Систематично сред документите, удостоверяващи опита на 

участника, са налице Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) /Образец № 12/, ведно 

с приложени към него три заверени копия от  удостоверения за добро 

изпълнение/референции.препоръки, които обаче удостоверяват опит при 

изпълнението на изискуеми мерки за енергийна ефективност само на един обект - 

административната сграда на „КОКОИМПЕКС“ ООД, като за останалите два обекта – 

Административна сграда на МВЕЦ „Наречен“ и сграда за обществено обслужване в 

гр. Смолян, ул. Дичо Петров № 1, са представени удостоверения за добро изпълнение 

от изпълнителите на строителството, с които участникът има договори за 

подизпълнение, а не от лицата, за които действително е изпълнено строителството, т.е. 

представените доказателства за тези два обекта не изхождат от компетентни лица, 

които да се произнасят по изпълнението на строителството и/или да удостоверяват 

официални факти, свързани с изпълнението на строителството. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

4. Определеният консултант - инж. Михаил Руменов Денков - външен експерт с 

квалификация в съответствие с предмета на поръчката, вписан в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от 

ЗОП (отм.), респ. чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП под уникален номер ВЕ-1222/ 28.07.2015 г., не 

изразява становище във връзка с работата на комсиията. 

 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри 

комисията единодушно 

 

 

 

 

Р Е Ш И : 
  

 

 

 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: 

„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ЦДГ №10 

"ДЕТЕЛИНА" В ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“: 

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участниците „НСК 

СОФИЯ“ ЕООД и „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД документи и информация в плик № 1 за 

налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради 

което не определя срок за представяне на допълнителни документи и информация. 
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II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: 

„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОДЗ №11 "МИТКО 

ПАЛАУЗОВ" В ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“: 

 

1. Участникът ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ следва да представи допълнително 

следните документи: 

 Представяне на участника /Образец № 1.2/, което включва посочване на единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата - надлежно попълнено с точно посочване 

на обособената позиция, подписано и подпечатано от участника. 

 

2. Участникът „СЕТАТЕХ“ ЕООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

 Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 

документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в размер и съгласно 

условията, посочени в документацията за участие, включително с коректно посочване на 

обособената позиция, за която се отнася, а именно съгласно условията на: т.5 от раздел ІII.2.1 

от обявлението за обществената поръчка и т.21.5 от раздел VI „Оферта“ от документацията 

за участие в процедурата. 

 Едно или повече от доказателствата по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ от ЗОП (отм.) за 

поне един от обектите - физкултурен салон и плувен басейн към 88-мо СОУ, П-Л V, кв. 114, 

район Овча Купел или къща за настаняване в апартаменти в УПИ – 1359, кв.15 по 

регулационния план на гр. Сапарева баня /доказателствата по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – 

„в“ от ЗОП (отм.) следва да изхождат от компетентни лица, които да се произнасят по 

изпълнението на строителството и/или да удостоверяват официални факти, свързани с 

изпълнението на строителството/ 

или   

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) /Образец № 12/, ведно с приложено/и към него 

едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ от ЗОП 

(отм.), а именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за 

актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за 

компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за 

контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 

изпълнените строителни дейности, които документи да удостоверяват, че участникът е 

изпълнил еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство през последните 5 /пет/ 

години, считано от датата на подаване на офертата, а именно поне една от посочените видове 

мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на стени или топлоизолация на покрив, 

реализирана минимум на трети изпълнен от участника обект освен сграда с административен 

адрес – жк Младост 2, бл.221 А и сграда с административен адрес гр. Брезник, ул. Васил 

Левски № 10. 

 

3. Участникът „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД следва да представи допълнително следните 

документи: 
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 Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 

документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в размер и съгласно 

условията, посочени в документацията за участие, а именно: т.5 от раздел ІII.2.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.21.5 от раздел VI „Оферта“ от документацията за 

участие в процедурата. 

 Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части и/или удостоверение от банка, 

удостоверяващ/о/и, че за изпълнение на обособената позиция участникът разполага с 

минимален финансов ресурс от минимум 64 050.70 лева /шестдесет и четири хиляди и 

петдесет лева и седемдесет стотинки/. 

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от 

възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си 

състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

 Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) /Образец № 12/, ведно с приложени към него едно 

или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ от ЗОП (отм.), а 

именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за 

въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните 

органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, 

които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 

обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените 

строителни дейности, които документи да удостоверяват, че участникът е изпълнил еднакво 

или сходно с предмета на поръчката строителство (минимум три или повече изпълнени 

обекта) през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, а именно 

извършване на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): 

топлоизолация на стени, подмяна на дограма и топлоизолация на покрив на поне един обект. 

 

4. Участникът „Д И К“ ООД следва да представи допълнително следните документи: 

 Едно или повече от доказателствата по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ от ЗОП (отм.) за 

обектите - Административна сграда на МВЕЦ „Наречен“ и сграда за обществено обслужване 

в гр. Смолян, ул. Дичо Петров № 1 /доказателствата по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ от 

ЗОП (отм.) следва да изхождат от компетентни лица, които да се произнасят по 

изпълнението на строителството и/или да удостоверяват официални факти, свързани с 

изпълнението на строителството/ 

или   

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) /Образец № 12/, ведно с приложено/и към него 

едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ от ЗОП 

(отм.), а именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за 

актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за 

компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за 

контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 

изпълнените строителни дейности, които документи да удостоверяват, че участникът е 

изпълнил еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство през последните 5 /пет/ 

години, считано от датата на подаване на офертата, а именно поне две от посочените видове 

мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на покрив; и топлоизолация на стени или 

подмяна на дограма, да са изпълнени минимум на два изпълнени от участника обекти освен 

административната сграда на „КОКОИМПЕКС“ ООД. 
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5. Уведомява участниците ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, „СЕТАТЕХ“ ЕООД, 

„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД и „Д И К“ ООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) срокът за 

представяне на документите по предходните точки 1, 2, 3 и 4 е 5 /пет/ работни дни, считани от 

датата на получаване на настоящия протокол, като всеки участник може в съответствие с 

изискванията на възложителя да замени представени документи или да представи нови, с които 

смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 

6. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участниците 

„МЕАЦА“ ЕООД и „МУЛТИТЕРМ“ ООД документи и информация в плик № 1 за налични 

и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не 

определя срок за представяне на допълнителни документи и информация. 

 

 

Настоящият протокол да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в 

профила на купувача. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 24.08.2016 г. 

 

 

Членове на комисията: 

 

Любомир Равелов 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

инж. Васка Караджова 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

Нено Ненов 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и 

Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. 
 


