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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 26 / 08.08.2016 г.,  

гр. Смолян 
 

 

На основание чл. 73, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки (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.) и §18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за обществените 

поръчки (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.), определящ приложимост на процедурните 

правила на Закона за обществените поръчки (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.) и във връзка с мое 

Решение № 9 от 17.03.2016 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

за строителство по реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено в 25 /двадесет 

и пет/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна 

сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 6, блок № 5; 

Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, бл. № 6; Обособена позиция № 3: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. 

Наталия № 9, бл. Извор № 3; Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, бул. България № 57; Обособена 

позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, 

община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 1, блок № 1; Обособена позиция № 6: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул. Евридика № 2, бл. № 3; Обособена позиция № 7: Многофамилна жилищна 

сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 7, 

блок № 18; Обособена позиция № 8: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. Полк. Дичо Петров № 12, бл. № 49; 

Обособена позиция № 9: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, ул. Атанас Беров № 5, бл. Б-4; 

Обособена позиция № 10: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, жк. Невястата, ул. Снежанка № 63, блок № 17; Обособена 

позиция № 11: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, 

община Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51; Обособена позиция № 12: Многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, 

ул. Арх. Петър Петров № 7, бл. № 44; Обособена позиция № 13: Многофамилна жилищна 

сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 4, 
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бл. № 11; Обособена позиция № 14: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул.Хаджи Христо Попгеоргиев № 22, бл. 

Прогрес 3;Обособена позиция № 15: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, бл. № 15; Обособена 

позиция № 16: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, 

община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров № 1, блок Б-2; Обособена позиция № 17: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Устово, ул. Васил Райдовски № 24 А, бл. Прогрес Е-1, Е-2; Обособена позиция № 18: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Райково, ул. Наталия № 5, бл. Извор № 1; Обособена позиция № 19: Многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, 

ул. Хан Аспарух № 11, бл. № 6; Обособена позиция № 20: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Христо 

Попгеоргиев № 16, бл. Изгрев; Обособена позиция № 21: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. № 10; 

Обособена позиция № 22: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 27, бл. А - 1; Обособена 

позиция № 23: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, 

община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. № 2; Обособена позиция № 24: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Устово, ул. Братан Шукеров № 26, бл. А - 6; Обособена позиция № 25: Многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. гр. Смолян, община Смолян, ул. Петър Берон 

№ 6, бл. Острица 5, осъществявана в съответствие с Постановление на Министерски съвет 

№ 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й 

/обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./, което решение е вписано заедно с одобреното с него 

обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под 

уникален идентификационен номер 00092-2016-0004, и след като взех предвид както 

протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-20/03.05.2016г. - 

протокол № 1 от 27.05.2016г., протокол № 2 от 15.06.2016г. и протокол № 3 от 15.06.2016г., 

така и протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г. 

и приключила работа на 05.08.2016 г., както следва: протокол № 4 от 14.07.2016г., протокол 

№ 5 от 20.07.2016г., протокол № 6 от 20.07.2016г., протокол № 7 от 20.07.2016 г. и протокол 

№ 8 от 05.08.2016 г. 

 

 

 

I.   О Б Я В Я В А М      

К Л А С И Р А Н Е Т О 
 

 

 

на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по 

реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, както следва: 
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I.1. По Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 6, блок № 5, 

класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 99.15 точки. 

 

На второ място класирам:  

„ТРЕЙС-БУРГАС” ЕАД, с получена обща комплeксна оценка КО = 74.29 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като и двамата са допуснати до 

оценка и класиране. По обособената позиция е бил налице и трети участник, който обаче е 

оттеглил офертата си и е загубил това си качество. 

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.2. По Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, бл. № 

6, класирането е, както следва: 
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На първо място класирам: 

„КОТА 2001” ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице е  един участник по обособената позиция, като същият е допуснат до оценка и 

класиране. 

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.3. По Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Наталия № 9, бл. Извор № 3, 

класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам: 

КОНСОРЦИУМ „УОНДЪР БИЛД“ – „РУСЕВ И КО“, с получена обща комплeксна 

оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 
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Налице е  един участник по обособената позиция, като същият е допуснат до оценка и 

класиране. 

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.4. По Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, бул. България № 57, класирането е, 

както следва: 

 

На първо място класирам: 

„ДЮЛГЕР“ ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице е  един участник по обособената позиция, като същият е допуснат до оценка и 

класиране. 

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 
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раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.5. По Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 1, 

блок № 1, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„ЕЛГРУП - 51“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 96.13 точки. 

 

На второ място класирам:  

„СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА КОМПАНИЯ – ПЕРЕЛИК“ ООД, с получена обща 

комплeксна оценка КО = 84.74 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са трима участници по обособената позиция, като само горепосочените двама 

са допуснати до оценка и класиране.  

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 
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правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.6. По Обособена позиция № 6: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Евридика № 2, 

бл. № 3, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

ДЗЗД „ПЪТ ХИТ”, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са трима участници по обособената позиция, като само горепосоченият е 

допуснат до оценка и класиране.  

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 
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за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.7. По Обособена позиция № 7: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 7, 

блок № 18, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„КОБРЕТИ 69“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

На второ място класирам:  

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ СТИЛ“, с получена обща комплeксна оценка КО = 70.56 

точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като и двамата са допуснати до 

оценка и класиране.  

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 
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класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.8. По Обособена позиция № 8: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. Полк. Дичо 

Петров № 12, бл. № 49, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам: 

„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице е  един участник по обособената позиция, като същият е допуснат до оценка и 

класиране. 

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.9. По Обособена позиция № 9: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес:  гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, ул. 

Атанас Беров № 5, бл. Б-4, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  
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„ПРОТЕКТОР БГ“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 99.62 точки. 

 

На второ място класирам:  

ДЗЗД „ПМ АТАНАС БЕРОВ 5“, с получена обща комплeксна оценка КО = 65.75 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са трима участници по обособената позиция, като само горепосочените двама 

са допуснати до оценка и класиране.  

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.10. По Обособена позиция № 10: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата, ул. Снежанка № 

63, блок № 17, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„АРТСТРОЙ” ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 88.71 точки. 

 

На второ място класирам:  

„ЮГСТРОЙ” ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 84.88 точки. 

 

Мотиви: 
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Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като и двамата са допуснати до 

оценка и класиране.  

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.11. По Обособена позиция № 11: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51, 

класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„Д И К“ ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 92 точки. 

 

На второ място класирам:  

„БЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 86.64 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като и двамата са допуснати до 

оценка и класиране.  
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Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.12. По Обособена позиция № 12: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Арх. Петър 

Петров № 7, бл. № 44, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам: 

„БЕДИ ГРУП“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице е  един участник по обособената позиция, като същият е допуснат до оценка и 

класиране. 

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 
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на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.13. По Обособена позиция № 13: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 4, бл. № 

11, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„РОЯЛ-2008” ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 88.23 точки. 

 

На второ място класирам:  

„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД, с получена обща комплeксна оценка КО 

= 77.90 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като и двамата са допуснати до 

оценка и класиране.  

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 
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условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.14. По Обособена позиция № 14: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул.Хаджи Христо 

Попгеоргиев № 22, бл. Прогрес 3, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са трима участници по обособената позиция, като само горепосоченият е 

допуснат до оценка и класиране.  

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 
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Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.15. По Обособена позиция № 15: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, бл. 

№ 15, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„СМК - МОНТАЖИ” АД, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като само горепосоченият е 

допуснат до оценка и класиране.  

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.16. По Обособена позиция № 16: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров № 1, 

блок Б-2, класирането е, както следва: 
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На първо място класирам:  

„АДВАНС СТРОЙ” ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като само горепосоченият е 

допуснат до оценка и класиране.  

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.17. По Обособена позиция № 17: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 

24 А, бл. Прогрес Е-1, Е-2, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„УСТОИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 
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Налице са трима участници по обособената позиция, като само горепосоченият е 

допуснат до оценка и класиране.  

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.18. По Обособена позиция № 18: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул. Наталия № 5, бл. 

Извор № 1, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ“ ДЗЗД, с получена обща 

комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице е един участник по обособената позиция, който е допуснат до оценка и 

класиране. По обособената позиция е бил налице и втори участник, който обаче е оттеглил 

офертата си и е загубил това си качество. 

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
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документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.19. По Обособена позиция № 19: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Хан Аспарух 

№ 11, бл. № 6, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

На второ място класирам:  

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 89.41 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като и двамата са допуснати до 

оценка и класиране.  

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 
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достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.20. По Обособена позиция № 20: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Христо 

Попгеоргиев № 16, бл. Изгрев, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам: 

„ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице е  един участник по обособената позиция, като същият е допуснат до оценка и 

класиране. 

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП 

(отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 

изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класирания участник е представил в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, 

удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като утвърден 

контрагент в сферата на поръчките за строителството, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, с изпълнени множество подобни 

обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 

възложителя. 
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На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“, за 

което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.21. По Обособена позиция № 21: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. № 

10, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 98.66 точки. 

 

На второ място класирам:  

„ЕЛИТСТРОЙ“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 72.03 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като и двамата са допуснати до 

оценка и класиране. По обособената позиция е бил налице и трети участник, който обаче е 

оттеглил офертата си и е загубил това си качество. 

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 
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Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.22. По Обособена позиция № 22: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 

27, бл. А – 1, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„МАРИБОР – СТРОЙ“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 96 точки. 

 

На второ място класирам:  

„ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 80.17 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като и двамата са допуснати до 

оценка и класиране.  

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 
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I.23. По Обособена позиция № 23: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. 

№ 2, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 99 точки. 

 

На второ място класирам:  

„КРАСИН“ ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 69.85 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са четирима участници по обособената позиция, като само горепосочените 

двама са допуснати до оценка и класиране.  

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.24. По Обособена позиция № 24: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 

26, бл. А – 6, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„ИСА 2000“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 94 точки. 
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На второ място класирам:  

„КРЕАТИВ БИЛД” ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 79.52 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са петима участници по обособената позиция, като само горепосочените 

двама са допуснати до оценка и класиране.  

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

I.25. По Обособена позиция № 25: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. гр. Смолян, община Смолян, ул. Петър Берон № 6, бл. 

Острица 5, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам:  

„ГЕНОВ И КО“ ЕООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 99.13 точки. 

 

На второ място класирам:  

„НАР“ ООД, с получена обща комплeксна оценка КО = 67 точки. 

 

Мотиви: 
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Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначените от мен комисии за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите от 

тяхната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като и двамата са допуснати до 

оценка и класиране.  

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, наличен технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на поръчките за строителството, 

свързано с изпълнение на строителни, монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт на сграда за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени 

работи, отговарящи на изискванията на възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите при критерий за възлагане „икономически най-изгодна 

оферта“, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисиите, към които препращам. 

 

 

 

Въз основа на гореизложеното  

 

 

 

II.   О П Р Е Д Е Л Я М   
 

 

 

II.1. За изпълнител по Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 6, блок № 5, в 

процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП 

(отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
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СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, като 

договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на 

посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя 

Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.2. За изпълнител по Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, бл. № 

6, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от 

ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „КОТА 2001” ООД, като договорът за 

изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на посочения 

участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 

ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.3. За изпълнител по Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Наталия № 9, бл. Извор № 3, в 

процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП 

(отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - КОНСОРЦИУМ „УОНДЪР БИЛД“ – 

„РУСЕВ И КО“, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия 

съгласно офертата на посочения участник, обективирани в протоколите от работата на 

комисията, назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.4. За изпълнител по Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, бул. България № 57, в процедура за 

възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез 

открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място 

участник - „ДЮЛГЕР“ ООД, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените 

условия съгласно офертата на посочения участник, обективирани в протоколите от работата 

на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.5. За изпълнител по Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 1, 

блок № 1, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава 

V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „ЕЛГРУП - 51“ ЕООД, 

като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на 

посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя 

Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 
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II.6. За изпълнител по Обособена позиция № 6: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Евридика № 2, 

бл. № 3, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V 

от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - ДЗЗД „ПЪТ ХИТ”, като договорът за 

изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на посочения 

участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 

ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.7. За изпълнител по Обособена позиция № 7: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 7, 

блок № 18, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на 

Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „КОБРЕТИ 69“ ЕООД, 

като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на 

посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя 

Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.8. За изпълнител по Обособена позиция № 8: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. Полк. Дичо 

Петров № 12, бл. № 49, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по 

реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „БИЛДКОМ БГ“ 

ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно 

офертата на посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.9. За изпълнител по Обособена позиция № 9: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес:  гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, ул. 

Атанас Беров № 5, бл. Б-4, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство 

по реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „ПРОТЕКТОР БГ“ 

ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно 

офертата на посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.10. За изпълнител по Обособена позиция № 10: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата, ул. Снежанка № 

63, блок № 17, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на 

Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
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ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „АРТСТРОЙ” ООД, 

като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на 

посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя 

Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.11. За изпълнител по Обособена позиция № 11: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51, 

в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП 

(отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „Д И К“ ООД, като договорът за 

изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на посочения 

участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 

ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.12. За изпълнител по Обособена позиция № 12: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Арх. Петър 

Петров № 7, бл. № 44, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по 

реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „БЕДИ ГРУП“ ЕООД, 

като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на 

посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя 

Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.13. За изпълнител по Обособена позиция № 13: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 4, бл. 

№ 11, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от 

ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „РОЯЛ-2008” ООД, като договорът за 

изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на посочения 

участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 

ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.14. За изпълнител по Обособена позиция № 14: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул.Хаджи Христо 

Попгеоргиев № 22, бл. Прогрес 3, в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

строителство по реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - 
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„ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД, като договорът за изпълнение да се сключи при 

съществените условия съгласно офертата на посочения участник, обективирани в 

протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към 

който препращам. 

 

II.15. За изпълнител по Обособена позиция № 15: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, 

бл. № 15, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава 

V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „СМК - МОНТАЖИ” 

АД, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно 

офертата на посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.16. За изпълнител по Обособена позиция № 16: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров № 

1, блок Б-2, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на 

Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „АДВАНС СТРОЙ” 

ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно 

офертата на посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.17. За изпълнител по Обособена позиция № 17: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски 

№ 24 А, бл. Прогрес Е-1, Е-2, в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

строителство по реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - 

„УСТОИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, като договорът за изпълнение да се сключи при 

съществените условия съгласно офертата на посочения участник, обективирани в 

протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към 

който препращам. 

 

II.18. За изпълнител по Обособена позиция № 18: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул. Наталия № 5, бл. 

Извор № 1, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на 

Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ“ ДЗЗД, като договорът за изпълнение да се 

сключи при съществените условия съгласно офертата на посочения участник, обективирани 
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в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към 

който препращам. 

 

II.19. За изпълнител по Обособена позиция № 19: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Хан Аспарух 

№ 11, бл. № 6, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на 

Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „ПРОИНВЕСТ 

СТРОЙ“ ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия 

съгласно офертата на посочения участник, обективирани в протоколите от работата на 

комисията, назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.20. За изпълнител по Обособена позиция № 20: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Христо 

Попгеоргиев № 16, бл. Изгрев, в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

строителство по реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - 

„ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, като договорът за изпълнение да се сключи при 

съществените условия съгласно офертата на посочения участник, обективирани в 

протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към 

който препращам. 

 

II.21. За изпълнител по Обособена позиция № 21: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. 

№ 10, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от 

ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД, като 

договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на 

посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя 

Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.22. За изпълнител по Обособена позиция № 22: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров 

№ 27, бл. А – 1, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на 

Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „МАРИБОР – СТРОЙ“ 

ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно 

офертата на посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 
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II.23. За изпълнител по Обособена позиция № 23: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, 

бл. № 2, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V 

от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, като договорът за 

изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на посочения 

участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 

ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.24. За изпълнител по Обособена позиция № 24: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров 

№ 26, бл. А – 6, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на 

Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „ИСА 2000“ ЕООД, като 

договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на 

посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя 

Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

II.25. За изпълнител по Обособена позиция № 25: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. гр. Смолян, община Смолян, ул. Петър Берон № 6, бл. 

Острица 5, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на 

Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „ГЕНОВ И КО“ ЕООД, 

като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия съгласно офертата на 

посочения участник, обективирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя 

Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към който препращам. 

 

 

 

Въз основа на фактическите основания, обективирани в протоколите от работата на 

комисията, назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към които препращам, 

 

 

 

IIІ.   О Т С Т Р А Н Я В А М   С Л Е Д Н И Т Е    

У Ч А С Т Н И Ц И   О Т   У Ч А С Т И Е    
 

 

 

в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V 

от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - 
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ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, както следва: 

 

 

III.1. По Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 1, 

блок № 1: 

 

„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Установено е, че офертата на участницика съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на проектирането (О3); 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда 

(О5); и Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), всяко 

от които предложения е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни срокове. Правилно е 

осъществено правомощието по чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.), като от участника е изискано да 

представи в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на 

посочените предложения. Получаването на уведомлението от страна на участника е 

надлежно удостоверено. Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян е 

заведена обосновка от участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложените 

Срок за изпълнение на проектирането (О3), Гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4), Гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) и Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), комисията е преценила, че са 

налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на 

дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на всяко от горепосочените 

предложения, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат 

достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, 

поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в 

резюме, както следва: 

1. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения срок за 

изпълнение на проектирането комисията прецени, че са налице основанията, закрепени 

в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да 

бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 
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посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е 

да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в 

нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като 

твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към 

категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обосновката на участника, при обосноваването на по-кратък срок за изпълнение 

на проектирането, следва да бъдат идентифицирани и подробно представени и изяснени, 

следните ключови моменти и съществени фактори, представляващи обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), формиращи като цяло съдържанието на 

срока за изпълнение на проектирането при изработването на инвестиционен проект и 

обосноваващи реалността и обективността му, а именно: 1. Подробно дефиниране на 

отделните работи по съответните проектни части; 2. Определяне на технологичната 

последователност на работите, съобразно съответната взаимозависимост между 

отделните работи; 3. Определяне на необходимите ресурси за изпълнение на всяка работа; 

4. Определяне на производителността на използваните ресурси; 5. Определяне на 

продължителността на всяка работа. 

Следва да се отбележи, че обосновката основно е изградена в голямата си част 

върху обстоятелства, относими към изискванията за подбор – наличие на експерти, 

проектантски опит при сходни обекти и техническа обезпеченост. Участникът е 

отбелязал, че посочените от него обстоятелства представляват изключително 

благоприятни условия. Изтъкването на факта, че участникът притежава дългогодишен 

опит в дейности, сходни с предмета на поръчката, не е обективно обстоятелство по 

смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), тъй като опитът на проектантския екип е 

изискване, на което нормално всеки един участник отговаря, а от друга, дори и да се приеме 

че има реално отношение към определяне на срока за изпълнение, не е изяснено по какъв 

начин описаният опит би повлиял върху формирането на срока за изпълнение на поръчката, 

в конкретни измерения и по-конкретно: не е изяснено с какви ресурси е изпълнявал предходни 

сходни договори и при какви съществени условия и дали при изпълнението на настоящата 

поръчка участника предвижда изпълнението да бъде осъществено със същите ресурси и 

при същата производителност; не е загатнато по какъв начин опитът при изпълнението 

на сходни обекти да благоприятства решаването на конкретни проектантски казуси 

посредством използването на специфични проектни решения. Същото се отнася и до 

наличието на квалифициран персонал. Всички участници са представили списък на 

експертите си, като са удостоверили тяхната квалификация и пълна проектантска 

правоспособност, свързана с наличие на опит, като това е едно от  условията за 

допустимост и не може да бъде прието като обективно обстоятелство, представляващо 

изключително благоприятно условие. По отношение на наличието на системата за 

управление на качеството ISO 9001:2008 и Система за управление на околната среда ISO 

14001:2004, безспорно е че са от естество да доведат до прилагане на процедури, относими 

към качествено изпълнение на поръчката /допълнителните процедури по управление на 

качеството и околната среда обаче нормално биха довели до увеличаване на необходимото 

време за изпълнението с оглед повишаване на изискванията/, но в обосновка си, участникът 

по никакъв начин не е дал своите конкретни предвиждания,  по какъв начин наличието на 

тези системи благоприятстват за оферирането на този кратък срок, в конкретни 

измерения – ако внедряването на системи за управление на качеството и околната среда е 

съпроводено със спазването на процедури на работа, които заедно с повишаване на 

качеството и опазване на околната среда биха оптимизирали производствените процеси и 

биха съкратили нормално присъщата продължителност на операциите, най-малко 

предимствата на посочените процедури следва да бъдат представени. Посочените 
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обстоятелства имат значение за предварителния подбор на участниците, но не и за 

тяхното оценяване и класиране, поради което, допускането на елементи от критериите за 

подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в 

писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). 

Наличието на технически възможности е заложено от възложителя в документацията за 

участие като минимално техническо изискване, на което всеки един участник трябва да 

отговаря, с оглед на което не може да се приеме като обективно обстоятелство по чл. 70, 

ал. 2 от ЗОП (отм.). Изтъкването на посочените обстоятелства не може да се приеме 

като обективно обстоятелство, свързано с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като наличието на посочените изисквания 

е заложено от възложителя в документацията за участие като минимални технически 

изисквания, на които всеки един участник трябва да отговаря и/или които произтичат от 

разпоредбите на проекта на договор. Всички участници са удостоверили наличния си 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, което отговаря на минималните 

технически изисквания на възложителя, като това са едни от изискванията за подбор и не 

могат да бъдат приети като обективно обстоятелство, свързано с някоя от хипотезите 

на чл. 70, ал. 2, т.1-5 от ЗОП (отм.). Посочените обстоятелства, имайки значение за 

подбора на участниците, не са съпътствани от допълнителни уточняващи текстове, от 

които за комисията да е видно кои фактори, свързани с изискванията за подбор, са 

продиктували конкретното числово изражение на оферирания срок за изпълнение на 

проектирането. 

Участникът е посочил общия брой човекочасове за изпълнение /общо 360 

човекочасове, разпределени между 9-експерти при 8-часов работен ден за обща 

продължителност от 5 дни/ и последователността на изпълнение на отделните проектни 

части и коя част за колко време ще се изпълни, но не са представени никакви конкретни 

предвиждания за работа, които да дават възможност на комисията да прецени дали 

участникът е предвидил организация и планиране с конкретни действия и задачи за 

изпълнение, които да му позволят обективно да осъществи изпълнението в посочения срок и 

в пълния обем. Участникът просто е декларирал предвиждане за успоредно изпълнение и 

коя проектна част за колко време ще изпълни, но за комисията не стават ясни 

обстоятелствата какво точно ще осъществи и защо участникът смята, че ще може да го 

осъществи в посочения срок. Описанието на основните дейностите в представения линеен 

график също е твърде общо, като не дава никаква конкретика относно начините на 

формиране на срока за изпълнение на проектирането. Общите предположения за 

организиране на работата са голословни, като не почиват на никакви преки доказателства 

относно каквато и да е производителност и предвиждания във времето за осъществяване 

на конкретни задачи в рамките на всяка проектна част. 

Наред с това, участникът не се е съобразил със съществено изискване на 

възложителя, а именно, че в срока за изпълнение на проектирането се включва и времето за 

съгласуването на изготвения технически инвестиционен проект с всички компетентни 

органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за 

възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ, 

съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1 от Проекта на договор – Книга VIII от документацията за 

участие в процедурата, поради което комисията счита предложения Срок за изпълнение на 

проектирането (О3) за необоснован.  

В обосновката на участника не са засегнати по никакъв начин идентифицираните 

ключови моменти и съществени фактори формиращи, съдържанието на срока за 

изпълнение при изработването на инвестиционни проекти и обосноваващи реалността и 

обективността му, а именно: 1. Не са дефинирани на отделните работи по съответните 
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проектни части; 2. Не е определена технологичната последователност на работите, 

съобразно съответната взаимозависимост между отделните работи, посочено е само коя 

проектна част кога ще се изпълнява; 3. Не се определени всички съществени и необходими 

ресурси за изпълнение на всяка работа; 4. Не са представени данни за производителността 

на използваните ресурси; 5. Не е дефинирана на продължителността на всяка отделна 

работа по проектните части, единствено общо е описана необходимата 

продължителност за всяка от проектните части.  

Във връзка с посочените обстоятелства за близки връзки и сътрудничество с 

общината и останалите местни и централни органи и ведомства следва да се отбележи, 

че: по отношение на всеки изпълнител възложителят, като част от добросъвестното 

изпълнение на договорните си задължения, ще положи дължимата грижа и ще окаже 

необходимото съдействие за изпълнението на договорените работи; процедурата по 

съгласуване на първоначалните предвиждания и впоследствие на изготвения инвестиционен 

проект е законово регламентирана, като в нея няма място наличието на лични отношения с 

отделни ведомства. 

Участникът въвежда изисквания за ръководство на проета и осъществяване на 

технически контрол, но посочените обстоятелства имат отношение основно към 

качеството на изпълнението и не е видно как и с колко посочените мерки съкращават 

нормално присъщия срок за изпълнение. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Срок за изпълнение на проектирането (О3). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ИРЕЛ СТРОЙ 

ЕНД ПРОДЖЕКТ“  ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), обосноваващи реалността и обективността на предложения срок за изпълнение на 

проектирането (О3) от 5 /пет/ календарни дни. 

2. След подробен анализ на обосновката на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ 

ЕООД по отношение на предложения гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4) комисията прецени, че са 

налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което 

офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.2 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за възстановени строителни 
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конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии, а именно - 8 години, като в 

действащото законодателство и документацията за обществена поръчка липсват 

ограничения за максимален праг на съответния гаранционен срок. Спазването на 

изискванията на нормативната уредба са свързани с допустимостта на офертата и 

съответствието й с предварително обявените от възложителя условия, като спазването 

им не е задължително автоматично да води до обективност на направеното предложение 

досежно оферирането на съответния гаранционния срок, който следва да бъде надлежно 

доказан като обективен от участника. 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката – гарантиране, че вложените материали при конструктивното 

укрепване на сградата ще бъдат с необходимото качество, за да осигурят предложения 

гаранционен срок; съответствие на материалите и заготовките, които ще се вложат по 

време на изпълнение на обекта, по вид, тип и качество на техническите спесификации; 

недопускане на използване на материали без декларация за съответствие, сертификат за 

качество и без технология за изпълнение, с предвиждания; предвиждане на конкретно 

описани мерки за осигуряване на качеството на материалите /качеството на доставените 

материали да се контролира чрез декларация за съответствие, придружаваща материала; 

всички материали, заготовки и оборудване да се одобряват предварително от 

възложителя, съгласно надлежно установен ред; единствено материали и заготовки, 

съответстващи на проектните изисквания за съответния вид работа, които са 

предварително одобрени от възложителя, да бъдат вложени в обекта; недопускане на 

влагането на дефектни материали в обекта; изискване от доставчиците, особено за 

основните материали: да имат маркировка за съответствие; указания за прилагане 

изготвени на български език и обозначени наименованието и адреса на управление на 

производителя; декларацията за съответствие, която трябва да съдържа следните 

елементи:  наименование и адрес на производителя или упълномощения представител; 

описание на продукта (вид, идентификация, употреба и т.н.); нормативни актове и 

технически спецификации, на които съответства продукта; специфични условия, свързани 

с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация); номера и 

дати на издадени протоколи от изпитване и на ЕО сертификати, в случай че има такива; 

име и адрес на лицето оценило съответствието и неговия идентификационен номер; име и 

длъжност на лицето, което е определено да подпише ЕО декларацията от името на 

производителя или неговият упълномощен представител; Сертификат за съответствие на 

строителен продукт или на производствен контрол/. Посочените от участника мерки за 

осигуряване на качеството на материалите са нормално присъщи задължения на 

изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на проекта на договор, съгласно който 

участникът е задължен: да осигури материали, детайли, конструкции, съоръжения, както 

и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора, като материалите се доставят със 

сертификат за качество на вложените материали; да вложи при строителството 

качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, отговарящи на техническите 

изисквания към строителните продукти съгласно Методическите указания по изпълнение 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и  

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, 

като съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Съблюдаването на 

посочените изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не 

представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други 

допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания 

гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с предварително 

обявените от възложителя условия, в това число техническите спецификации и проекта на 

договор, като спазването им не води автоматично до обективност на направеното 
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предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да 

бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Качеството на 

материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава оферирането на 

продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за срока на 

гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите съставни 

елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, но и 

съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 

максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. В конкретния случай участникът е посочил най-общо, че 

материалите и заготовките, които ще се вложат в строителството, ще отговарят по 

вид тип и качество на техническите спецификации, което да гарантира качественото 

изпълнение на строителството и спазване на технологията, без наличие на съответно 

идентифициране. Не са представени гаранционни карти, обосновка на гаранционен срок, 

резултати от изпитване и/или други доказателства, който да свидетелстват за 

трайността с точна определена продължителност на предвижданите за влагане в 

строителството материали. Освен това по същество обосноваването на гаранционен срок 

само с качеството на вложените материали е неправилно. Възприемането на гаранционния 

срок като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без да се поврежда 

или без да се налага поправка, не съответства с понятието гаранционна отговорност, 

целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният 

срок, по своята същност, следва да се определи, като период, следващ осъществяването на 

строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в 

договорените срокове, но не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти 

за своя сметка. Възприемането на гаранционния срок, като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се уврежда или да се налага поправка, е 

несъответно на понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок.  

Участникът обосновава предложения гаранционен срок с естеството на видовете 

работи, които следва да изпълни, по възстановяване на строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии – участникът посочва, че не са налице сериозни повреди и 

че видовете работи, които следва да се изпълнят, са предимно козметични, с оглед на 

което счита, че не е необходимо сериозно усилване и че стоманобетонът е вечен материал; 

предвидени са и мерки, които да защитят конструкцията на сградата. Независимо от 

квалификацията им, в изпълнение на дейностите по поръчката определеният за изпълнител 

участник безспорно следва да изпълни определени строителни дейности по възстановяване 

на строителните конструкции на сградата и съоръженията, претърпели аварии, като 

конкретните видове и количества работи следва да бъдат обективирани в инвестиционния 

проект, който следва да бъде изготвен. За посочените видове работи участникът оферира 

значителен гаранционен период - 1200 месеца или 100 години, чиято продължителност по 

никакъв начин не се доказва от самосебе си с твърдението, че вече вложените материали 

са вечни и че подлежащи на изпълнение работи са козметични. Предвижданията за 

осъществяване на мерки, които да защитят конструкцията и ще удължат нейния живот, 

имат влияние върху оферирания от участника гаранционен срок, но обективно от 

техническа гледна точка не биха могли напълно да гарантират и обезпечат липсата на 

каквито и да било дефекти в него.  Представената обосновка не само не обезпечава и не 

изключва настъпването на дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни, но 

също така и не дава отговор, предвиждания и ответна реакция при настъпването им. 
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Участникът оферира значителен гаранционен период - 1200 месеца или 100 години, а 

дефектите, дори в най-незначителния изпълнен от участника елемент по строителството, 

могат да доведат до конструктивно засягане на сградата, което безспорно е свързано с 

необходимост от ресурсно обезпечаване и възникване на разходи по отстраняването им. 

Следователно, съществено за гаранционния срок е финансово- икономическото и 

техническо планиране за отстраняване в договорените срокове на появилите се дефекти за 

собствена сметка. За обезпечаване на гаранционния срок имат значение и редица други 

фактори, които не са отчетени от участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия 

относно воденето и съхранението във времето на техническата информация, осигуряване 

на техническа приемственост в екипа на участника, мерки, свързани със спиране от 

производство на даден материал, невъзможност за снабдяването му или несъвместимост 

след време между новите произвеждани материали и тези, вложени в строителството на 

обекта и дефектирали. Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да 

осигури нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и 

отстраняване на скритите дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в 

експлоатация. Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и 

изпълнителя за строителния обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните 

нормативно установени срокове съгласно разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разбира се, налице е възможност да 

бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни срокове от нормативно установените и 

изпълнителят да носи отговорност за по-голям период. Това обаче, както беше посочено 

по-горе, е в пряка зависимост от всестранния анализ на възможните дефекти и финансово- 

икономическите и технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен 

срок, които следва в настоящия случай да бъдат обосновани от участника с оглед преценка 

на обективността на направеното предложение. 

Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не 

е загатнато по никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото 

оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в 

оферирания гаранционен срок. В резултат на изложеното участника не е удостоверил, че 

притежава необходимите финансово- икономически и технически възможности за 

обезпечаване на оферирания гаранционен срок.  

Част от обосновката е изградена и върху обстоятелства относими към 

изискванията за подбор, които представляват минимални технически изисквания, на които 

всеки един участник трябва да отговаря. Не е загатнато по какъв начин опита при 

изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането на този гаранционен срок. 

Същото се отнася и до наличието на квалифициран персонал. Посочването на 

дългогодишен опит при сходни обекти и квалификация на персонала представлява 

изискване, което е залегнало в документацията за участие. Посочените обстоятелства 

имат значение за предварителния подбор на участниците, но не и за тяхното оценяване и 

класиране, поради което, допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат 

сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената 
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обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Наличието на 

технически възможности е заложено от Възложителя в документацията за участие като 

минимално техническо изискване, на което всеки един участник трябва да отговаря, с оглед 

на което не може да се приеме като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП 

(отм.).  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 

срок, като липсва каквото и да било планиране или предвиждания за ответна реакция от 

страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към критериите за подбор и нормалните 

произтичащи от и присъщо свързани с изпълнението на поръчката задължения, в 

техническото предложение за изпълнение на поръчката от участника не са отчетени 

всички специфики на всички елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и 

следва да бъдат съблюдавани при определянето на гаранционния срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, претърпели аварии (О4). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ИРЕЛ СТРОЙ 

ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за 

възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии, от 

1200 /хиляда и двеста/ месеца, надвишаващ с повече от 12 пъти минимално определения 

съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

3. След подробен анализ на обосновката на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ 

ЕООД по отношение на предложения гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и 

съоръжения в неагресивна среда (О5) комисията прецени, че са налице основанията, 

закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството 

следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 
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обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 5 години, като в действащото законодателство и документацията за 

обществена поръчка липсват ограничения за максимален праг на съответния гаранционен 

срок. Спазването на изискванията на нормативната уредба са свързани с допустимостта 

на офертата и съответствието й с предварително обявените от възложителя условия, 

като спазването им не е задължително автоматично да води до обективност на 

направеното предложение досежно оферирането на съответния гаранционния срок, който 

следва да бъде надлежно доказан като обективен от участника. 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката – съответствие на материалите и заготовките, които ще се 

вложат по време на изпълнение на обекта по вид, тип и качество на техническите 

спецификации и недопускане използването на материали без Декларация за съответствие, 

сертификат за качество и без технология за изпълнение, с предвиждане: качеството на 

доставените материали да се контролира чрез декларация за съответствие, 

придружаваща материала; всички материали, заготовки и оборудване да се одобряват 

предварително от възложителя, съгласно надлежно установен ред; единствено материали 

и заготовки, съответстващи на проектните изисквания за съответния вид работа, които 

са предварително одобрени от възложителя, да бъдат вложени в обекта; недопускане 

влагането на дефектни материали в обекта - изискване от доставчиците, особено за 

основните материали: да имат маркировка за съответствие; указания за прилагане 

изготвени на български език и обозначени наименованието и адреса на управление на 

производителя; декларацията за съответствие, която да съдържа следните елементи: 

наименование и адрес на производителя или упълномощения представител; описание на 

продукта (вид, идентификация, употреба и т.н.); нормативни актове и технически 

спесификации, на които съответства продукта; специфични условия, свързани с 

употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация); номера и 

дати на издадени протоколи от изпитване и на ЕО сертификати, в случай че има такива; 

име и адрес на лицето оценило съответствието и неговия идентификационен номер; име и 

длъжност на лицето, което е определено да подпише ЕО декларацията от името на 

производителя или неговият упълномощен представител; сертификат за съответствие на 

строителен продукт или на производствен контрол. Посочените от участника мерки за 

осигуряване на качеството на материалите са нормално присъщи задължения на 

изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на проекта на договор, съгласно който 

участникът е задължен: да осигури материали, детайли, конструкции, съоръжения, както 

и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора, като материалите се доставят със 

сертификат за качество на вложените материали; да вложи при строителството 

качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, отговарящи на техническите 

изисквания към строителните продукти съгласно Методическите указания по изпълнение 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и  

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, 
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като съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Съблюдаването на 

посочените изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не 

представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други 

допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания 

гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с предварително 

обявените от възложителя условия, в това число техническите спецификации и проекта на 

договор, като спазването им не води автоматично до обективност на направеното 

предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да 

бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Участникът посочва, че 

качествените и функционални характеристики на предложените основни и спомагателни 

материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта, са представени в каталози и 

технически /продуктови/ спецификации /карти/, но такива не са приложени в офертата на 

участника, което възпрепятства възможността за запознаване с предвидените за 

използване материали. Участникът обуславя оферирания на гаранционен срок с 

използването на материали и система за топлоизолация с удължен гаранционен срок от 

производител и с използването на керемиди тип „Брамак“, което дава гаранционен срок на 

покривната конструкция от 360 месеца, но посочените твърдения не са съпроводени и 

удостоверени с никакви доказателства. Качеството на материалите в случая не е 

единственият фактор, който обосновава оферирането на продължителен гаранционен 

срок – по същество основният въпрос е за срока на гаранцията на крайния продукт - 

крайното строителство, а не на неговите съставни елементи. Крайният продукт включва 

не само веществените части и елементи, но и съответния подход за строителството на 

обекта, с който може както да се запази максималният срок на работоспособност и 

годност на елементите, така и да се въздейства отрицателно върху този срок и 

съответните материали да загубят част от трайността и годността си. В конкретния 

случай участникът е посочил най-общо, че: материалите и заготовките, които ще се 

вложат в строителството, ще отговарят по вид тип и качество на техническите 

спецификации, което да гарантира качественото изпълнение на строителството; и че ще 

спазва технологията на фирмата производител с прилагане на съпътстващи дейности с 

провеждане на инструктаж от служител на фирмата производител, контрол от 

служител на фирмата производител, подписване на протоколите от фирмата 

производител и издаване на гаранционни карти от производителя. Действително, 

участието на представителя на производителя при изпълнението на строителството би 

довело до завишен контрол върху технологията на изпълнение, но спазването на правилната 

технология за изпълнение на видовете работи не е от категорията на обстоятелствата по 

чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), доколкото представлява нормално присъщо към изпълнението 

задължение съгласно клаузите на проекта на договор, чиито разпоредби на чл.14, ал.1, 

т.15.1 и 15.4 гласят, че изпълнителят следва да извърши строителството като организира 

и координира цялостния строителен процес съобразно одобрения технически 

инвестиционен проект, ведно с приложените към него подробни количествено-стойностни 

сметки и анализи на единичните цени, с грижата на добрия търговец и в съответствие с 

правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и предвиденото в 

техническата документация и изискванията на строителните, технически и 

технологичните правила и нормативи за съответните дейности. Отделно от това, 

въпреки твърденията за използването на материали и система за топлоизолация с удължен 

гаранционен срок от производител и за гаранционен срок на покривната конструкция от 

360 месеца, посочените твърдения не са удостоверени по никакъв начин -  не са 

представени гаранционни карти, обосновка на гаранционен срок, резултати от изпитване 

и/или други доказателства, който да свидетелстват за трайността с точна определена 

продължителност на предвижданите за влагане в строителството материали. Освен 

това по същество обосноваването на гаранционен срок само с качеството на вложените 
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материали е неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който 

изпълненото строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага 

поправка, не съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята същност, 

следва да се определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в 

който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не 

по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 

гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без 

да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна 

отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок.  

Участникът обосновава предложения гаранционен срок с естеството на видовете 

работи, които следва да изпълни, като посочва, че: фасадната топлоизолация 

представлява сандвичева многопластова конструкция, в която основна роля изпълнява 

топлоизолационният материал – плочи от минерална вата или фасаден стиропор (EPS-F); 

тънкослойната мазилка освен че изпълнява декоративни функции, също така защитава 

топлоизолацията, зидарията и сградата като цяло от дъжд, сняг и други атмосферни 

влияния; останалите материали - грунд, лепило за лепене и шпакловка, армировъчна мрежа 

и дюбели са помощни, но всеки от тях има решаващо значение за изграждането на 

топлоизолационната система, т.е. доброто изпълнение на шпакловката и мазилката, 

предпазва топлоизолацията от атмосферните въздействия и с това удължава 

гаранционния й срок. Възложителят би имал към всяка фирма изпълнител изискване за 

технологично правилно и качествено изпълнение, в това число и на шпакловката и 

мазилката - независимо кой е изпълнителят на посочената обособена позиция, той би 

следвало да изпълни дейности по шпакловка и мазилка, които се очаква да покриват 

изискванията за качествено изпълнение, т.е. отново се касае за нормално присъщи към 

изпълнението задължения съгласно проекта на договор, а не за наличие на обективни 

обстоятелства от категорията на посочените в чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). В изпълнение на 

дейностите по поръчката определеният за изпълнител участник безспорно следва да 

изпълни определени строителни дейности по изолационни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда, като конкретните видове и количества работи следва да бъдат 

обективирани в инвестиционния проект, който следва да бъде изготвен. За посочените 

видове работи участникът оферира значителен гаранционен период - 300 месеца или 25 

години, чиято продължителност по никакъв начин не се доказва от самосебе си. 

Предвижданията за осъществяване на мерки, които да защитят съответната изолация и 

ще удължат нейния живот, имат влияние върху оферирания от участника гаранционен 

срок, но обективно от техническа гледна точка не биха могли напълно да гарантират и 

обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в него.  Представената обосновка не 

само не обезпечава и не изключва настъпването на дефекти в гаранционния период – дори и 

най-незначителни, но също така и не дава отговор, предвиждания и ответна реакция при 

настъпването им. Участникът оферира значителен гаранционен период - 300 месеца или 25 

години, а дефектите, дори в най-незначителния изпълнен от участника елемент по 

строителството, могат да доведат до засягане на изолацията на сградата, което 

безспорно е свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване и възникване на разходи по 

отстраняването им. Следователно, съществено за гаранционния срок е финансово- 

икономическото и техническо планиране за отстраняване в договорените срокове на 

появилите се дефекти за собствена сметка. Дори при гаранционно и без заплащане 

предоставяне на материали от производителя, пак би бил ангажимент на участника да 

осъществи дейностите по подмяната и влагането им. За обезпечаване на гаранционния 



                                       

42 

срок имат значение и редица други фактори, които не са отчетени от участника - такива 

биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и съхранението във времето на 

техническата информация, осигуряване на техническа приемственост в екипа на 

участника, мерки, свързани със спиране от производство на даден материал, 

невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между новите 

произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и дефектирали. 

Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури нормалното 

функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите 

дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не 

могат да бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно 

разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 

г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни 

срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-голям 

период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е в пряка зависимост от всестранния 

анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и технически възможности 

за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които следва в настоящия случай да 

бъдат обосновани от участника с оглед преценка на обективността на направеното 

предложение. 

Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не 

е загатнато по никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото 

оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в 

оферирания гаранционен срок. В резултат на изложеното участника не е удостоверил, че 

притежава необходимите финансово- икономически и технически възможности за 

обезпечаване на оферирания гаранционен срок.  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 

срок, като липсва каквото и да било планиране или предвиждания за ответна реакция от 

страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в техническото предложение за 

изпълнение на поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички 

елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани 
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при определянето на гаранционния срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ИРЕЛ СТРОЙ 

ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда от 300 /триста/ месеца, надвишаващ с 5 пъти 

минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

4. След подробен анализ на обосновката на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ 

ЕООД по отношение на предложения гаранционен срок за всички видове строителни, 

монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с 

изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), комисията прецени, че са налице 

основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на 

дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за всички видове строителни, 

монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 

работите по т. 1, 2 и 3 от посочената наредба, а именно - 5 години, като в действащото 

законодателство и документацията за обществена поръчка липсват ограничения за 

максимален праг на съответния гаранционен срок. Спазването на изискванията на 

нормативната уредба са свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с 

предварително обявените от възложителя условия, като спазването им не е задължително 

автоматично да води до обективност на направеното предложение досежно оферирането 
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на съответния гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен 

от участника. 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката – предвиждане за ремонт на стенните покрития по стени и 

тавани в общите части на сградата, които да бъдат изпълнени с висококачествени 

материали от висококвалифициран персонал, при описание на обхвата на ремонта; наличие 

на изградена структура за контрол на материали, качество на работите при изпълнение на 

СМР. Посочените от участника предвиждания за осигуряване на качеството на 

материалите са нормално присъщи задължения на изпълнителя и същите са предвидени в 

клаузите на проекта на договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури 

материали, детайли, конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за 

изпълнение на договора, като материалите се доставят със сертификат за качество на 

вложените материали; да вложи при строителството качествени материали, 

съоръжения, конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания към 

строителните продукти съгласно Методическите указания по изпълнение Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и  Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, като 

съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Съблюдаването на 

посочените изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не 

представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други 

допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания 

гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с предварително 

обявените от възложителя условия, в това число техническите спецификации и проекта на 

договор, като спазването им не води автоматично до обективност на направеното 

предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да 

бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Качеството на 

материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава оферирането на 

продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за срока на 

гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите съставни 

елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, но и 

съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 

максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. В конкретния случай участникът е посочил най-общо, че ще 

осъществи изпълнението с висококачествени материали и при контрол на материали, 

качество на работите при изпълнение на СМР, като е гарантирал дълготрайност на 

ремонта при описания начин на изпълнение. Спазването на правилната технология за 

изпълнение на видовете работи също не е от категорията на обстоятелствата по чл.70, 

ал.2 от ЗОП (отм.), доколкото представлява нормално присъщо към изпълнението 

задължение съгласно клаузите на проекта на договор, чиито разпоредби на чл.14, ал.1, 

т.15.1 и 15.4 гласят, че изпълнителят следва да извърши строителството като организира 

и координира цялостния строителен процес съобразно одобрения технически 

инвестиционен проект, ведно с приложените към него подробни количествено-стойностни 

сметки и анализи на единичните цени, с грижата на добрия търговец и в съответствие с 

правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и предвиденото в 

техническата документация и изискванията на строителните, технически и 

технологичните правила и нормативи за съответните дейности. В случая не са 

представени гаранционни карти, обосновка на гаранционен срок, резултати от изпитване 

и/или други доказателства, който да свидетелстват за трайността с точна определена 

продължителност на предвижданите за влагане в строителството материали. Освен 



                                       

45 

това по същество обосноваването на гаранционен срок само с качеството на вложените 

материали е неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който 

изпълненото строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага 

поправка, не съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята същност, 

следва да се определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в 

който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не 

по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 

гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без 

да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна 

отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок.  

Участникът обосновава предложения гаранционен срок с предвиждането всички  

ламаринени обшивки по сградата, както и улуците и водосточните казанчета да бъдат от 

медна ламарина, който според участника през годините не корозира и е почти вечен. 

Използването на медна ламарина не обхваща и не е приложимо за изпълнението на всички 

необходимите строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и вътрешни инсталации на сгради, с 

изключение на работите по показатели 4 и 5. В изпълнение на дейностите по поръчката 

определеният за изпълнител участник безспорно следва да изпълни множество строителни, 

монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и вътрешни инсталации на сгради, като 

конкретните видове и количества работи следва да бъдат обективирани в инвестиционния 

проект, който следва да бъде изготвен. За посочените видове работи участникът оферира 

значителен гаранционен период - 1200 месеца или 100 години, чиято продължителност по 

никакъв начин не се доказва от самосебе си с твърдението, че медната ламарина е вечен 

материал. Обективно от техническа гледна точка предвижданията на участника не биха 

могли напълно да гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в него.  

Представената обосновка не само не обезпечава и не изключва настъпването на дефекти в 

гаранционния период – дори и най-незначителни, но също така и не дава отговор, 

предвиждания и ответна реакция при настъпването им. Участникът оферира значителен 

гаранционен период - 1200 месеца или 100 години, а дефектите, дори в най-незначителния 

изпълнен от участника елемент по строителството, могат да доведат до засягане на 

сградата и изпълненото строителство, което безспорно е свързано с необходимост от 

ресурсно обезпечаване и възникване на разходи по отстраняването им. Следователно, 

съществено за гаранционния срок е финансово- икономическото и техническо планиране за 

отстраняване в договорените срокове на появилите се дефекти за собствена сметка. За 

обезпечаване на гаранционния срок имат значение и редица други фактори, които не са 

отчетени от участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и 

съхранението във времето на техническата информация, осигуряване на техническа 

приемственост в екипа на участника, мерки, свързани със спиране от производство на 

даден материал, невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между 

новите произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и 

дефектирали. Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури 

нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на 

скритите дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. 

Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за 

строителния обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните нормативно 
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установени срокове съгласно разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разбира се, налице е възможност да 

бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни срокове от нормативно установените и 

изпълнителят да носи отговорност за по-голям период. Това обаче, както беше посочено 

по-горе, е в пряка зависимост от всестранния анализ на възможните дефекти и финансово- 

икономическите и технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен 

срок, които следва в настоящия случай да бъдат обосновани от участника с оглед преценка 

на обективността на направеното предложение. 

Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не 

е загатнато по никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок за строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 

инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5. Не е представен и 

технически план (мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси) за 

осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок. В резултат 

на изложеното участника не е удостоверил, че притежава необходимите финансово- 

икономически и технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен срок. 

Част от обосновката е изградена и върху обстоятелства относими към 

изискванията за подбор, които представляват минимални технически изисквания, на които 

всеки един участник трябва да отговаря. Не е загатнато по какъв начин опита при 

изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането на този гаранционен срок. 

Същото се отнася и до наличието на квалифициран персонал представлява минимално 

техническо изискване, което е залегнало в документацията за участие. Посочените 

обстоятелства имат значение за предварителния подбор на участниците, но не и за 

тяхното оценяване и класиране, поради което, допускането на елементи от критериите за 

подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в 

писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). 

Наличието на технически възможности е заложено от Възложителя в документацията за 

участие като минимално техническо изискване, на което всеки един участник трябва да 

отговаря, с оглед на което не може да се приеме като обективно обстоятелство по чл. 70, 

ал. 2 от ЗОП (отм.). Във връзка с предвижданията за добра вътрешна организация и 

адекватна организационна структура комисията счита, че същите дават отражение за 

постигане на качествено изпълнение на поръчката, но сами по себе си не удостоверяват 

обективността на определена продължителност на предвиден гаранционен срок, тъй като 

не е видно отражението им в числово изражение към съответните предвиждания. 

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 
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срок, като липсва каквото и да било планиране или предвиждания за ответна реакция от 

страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към критериите за подбор и нормалните 

произтичащи от и присъщо свързани с изпълнението на поръчката задължения, в 

техническото предложение за изпълнение на поръчката от участника не са отчетени 

всички специфики на всички елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и 

следва да бъдат съблюдавани при определянето на гаранционния срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни 

работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както 

и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ИРЕЛ СТРОЙ 

ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за 

всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5, от 1200 /хиляда и двеста/ месеца, 

надвишаващ с 20 пъти минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение по отношение на всеки от 

горепосочените показатели и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 

от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29 от 08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г., за което 

правя препращане. 

 

 

III.2. По Обособена позиция № 6: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Евридика № 2, 

бл. № 3: 

 

1. „ТОБО“ ООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Установено е, че офертата на участницика съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на строителството (О2), Срок за изпълнение на проектирането (О3) и 

Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5), всяко от които 

предложения е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените 
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в останалите оферти по обособената позиция съответни срокове. Правилно е осъществено 

правомощието по чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.), като от участника е изискано да представи в срок 

от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на посочените 

предложения. Получаването на уведомлението от страна на участника е надлежно 

удостоверено. Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян е заведена 

обосновка от участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложените 

Срок за изпълнение на проектирането (О3) и Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5), комисията е преценила, че са налице основанията, закрепени в чл.70, 

ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а 

обосновката да не бъде приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на всяко от горепосочените 

предложения, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат 

достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, 

поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в 

резюме, както следва: 

1. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения срок за 

изпълнение на проектирането комисията прецени, че са налице основанията, закрепени 

в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да 

бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е 

да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в 

нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като 

твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към 

категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обосновката на участника, при обосноваването на по-кратък срок за изпълнение 

на проектирането, следва да бъдат идентифицирани и подробно представени и изяснени, 

следните ключови моменти и съществени фактори, представляващи обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), формиращи като цяло съдържанието на 

срока за изпълнение на проектирането при изработването на инвестиционен проект и 

обосноваващи реалността и обективността му, а именно: 1. Подробно дефиниране на 

отделните работи по съответните проектни части; 2. Определяне на технологичната 

последователност на работите, съобразно съответната взаимозависимост между 

отделните работи; 3. Определяне на необходимите ресурси за изпълнение на всяка работа; 

4. Определяне на производителността на използваните ресурси; 5. Определяне на 

продължителността на всяка работа. 

Следва да се отбележи, че обосновката основно е изградена е голямата си част 

върху обстоятелства, относими към изискванията за подбор – наличие на експерти с пълна 

проектантска правоспособност, свързана с проектантски опит и техническа 

обезпеченост. Участникът е отбелязал, че посочените от него обстоятелства 

представляват изключително благоприятни условия. Изтъкването на факта, че 

участникът притежава дългогодишен опит в дейности, сходни с предмета на поръчката, 

не е обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), тъй като от една 

страна наличието на опит е нормално изискване, на което почти всеки един участник 
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трябва да отговаря, а от друга, дори и да се приеме че има реално отношение към 

определяне на срока за изпълнение, не е изяснено по какъв начин описаният опит би повлиял 

върху формирането на срока за изпълнение на поръчката, в конкретни измерения и по-

конкретно: не е изяснено с какви ресурси е изпълнявал предходни сходни договори и при 

какви съществени условия и дали при изпълнението на настоящата поръчка участника 

предвижда изпълнението да бъде осъществено със същите ресурси и при същата 

производителност; не е загатнато по какъв начин опитът при изпълнението на сходни 

обекти да благоприятства решаването на конкретни проектантски казуси посредством 

използването на специфични проектни решения. Същото се отнася и до наличието на 

квалифициран персонал. Посочването на квалификация на отделните експерти 

представлява изискване, което е залегнало в документацията за участие. Всички участници 

са представили списък на експертите си, като са удостоверили тяхната квалификация и 

наличие на пълна проектантска правоспособност, свързана с опит, като това е едно от  

условията за допустимост и не може да бъде прието като обективно обстоятелство, 

представляващо изключително благоприятно условие. По отношение на наличието на 

система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление на околната 

среда ISO 14001:2004 и система за управление на безопасността при работа BS OHSAS 

18001:2007, безспорно е че са от естество да доведат до качествено и евентално 

екологосъобразно и безопасно изпълнение на поръчката /допълнителните процедури по 

управление на качеството, околната среда и безопасността при работа обаче нормално 

биха довели до увеличаване на необходимото време за изпълнението с оглед повишаване на 

изискванията/, но в обосновка си, участникът по никакъв начин не е дал своите конкретни 

предвиждания,  по какъв начин наличието на тези системи благоприятстват за 

оферирането на този кратък срок, в конкретни измерения – ако внедряването на системи 

за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд е съпроводено 

със спазването на процедури на работа, които заедно с повишаване на качеството, 

опазване на околната среда и безопаснотта при работа биха оптимизирали 

производствените процеси и биха съкратили нормално присъщата продължителност на 

операциите, най-малко предимствата на посочените процедури следва да бъдат 

представени. Посочените обстоятелства имат значение за предварителния подбор на 

участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което, допускането на 

елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на 

чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Наличието на технически възможности е заложено от 

Възложителя в документацията за участие като минимално техническо изискване, на 

което всеки един участник трябва да отговаря, с оглед на което не може да се приеме 

като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). Изтъкването на посочените 

обстоятелства не може да се приеме като обективно обстоятелство, свързано с 

оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо 

решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност 

при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като 

наличието на посочените изисквания е заложено от възложителя в документацията за 

участие като минимални технически изисквания, на които всеки един участник трябва да 

отговаря и/или които произтичат от разпоредбите на проекта на договор. Всички 

участници са удостоверили наличния си технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

поръчката в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от 

възложителя условия, което отговаря на минималните технически изисквания на 

възложителя, като това са едни от изискванията за подбор и не могат да бъдат приети 

като обективно обстоятелство, свързано с някоя от хипотезите на чл. 70, ал. 2, т.1-5 от 

ЗОП (отм.). Посочените обстоятелства, имайки значение за подбора на участниците, не 

са съпътствани от допълнителни уточняващи текстове, от които за комисията да е 
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видно кои фактори, свързани с изискванията за подбор, са продиктували конкретното 

числово изражение на оферирания срок за изпълнение на проектирането. 

Участникът е посочил общия брой човекочасове за изпълнение /общо 360 

човекочасове, разпределени между 9-експерти при 8-часов работен ден за обща 

продължителност от 5 дни/ с евентуалност за използване на помощни специалисти, 

последователността на изпълнение на отделните проектни части и коя част за колко 

време ще се изпълни, но не са представени никакви конкретни предвиждания за работа, 

които да дават възможност на комисията да прецени дали участникът е предвидил 

организация и планиране с конкретни действия и задачи за изпълнение, които да му 

позволят обективно да осъществи изпълнението в посочения срок и в пълния обем. 

Участникът просто е декларирал предвиждане за успоредно изпълнение и коя проектна 

част за колко време ще изпълни, но за комисията не стават ясни обстоятелствата какво 

точно ще осъществи и защо участникът смята, че ще може да го осъществи в посочения 

срок. Описанието на основните дейностите в представения линеен график също е твърде 

общо, като не дава никаква конкретика относно начините на формиране на срока за 

изпълнение на проектирането. Общите предположения за организиране на работата са 

голословни, като не почиват на никакви преки доказателства относно каквато и да е 

производителност и предвиждания във времето за осъществяване на конкретни задачи в 

рамките на всяка проектна част. 

Наред с това, участникът не се е съобразил със съществено изискване на 

възложителя, а именно, че в срока за изпълнение на проектирането се включва и времето за 

съгласуването на изготвения технически инвестиционен проект с всички компетентни 

органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за 

възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ, 

съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1 от Проекта на договор – Книга VIII от документацията за 

участие в процедурата, поради което комисията счита предложения Срок за изпълнение на 

проектирането (О3) за необоснован.  

В обосновката на участника не са засегнати по никакъв начин идентифицираните 

ключови моменти и съществени фактори формиращи, съдържанието на срока за 

изпълнение при изработването на инвестиционни проекти и обосноваващи реалността и 

обективността му, а именно: 1. Не са дефинирани на отделните работи по съответните 

проектни части; 2. Не е определена технологичната последователност на работите, 

съобразно съответната взаимозависимост между отделните работи, посочено е само коя 

проектна част кога ще се изпълнява; 3. Не се определени всички съществени и необходими 

ресурси за изпълнение на всяка работа; 4. Не са представени данни за производителността 

на използваните ресурси; 5. Не е дефинирана на продължителността на всяка отделна 

работа по проектните части, единствено общо е описана необходимата 

продължителност за всяка от проектните части.  

Във връзка с посочените обстоятелства за близки връзки и сътрудничество с 

общината и останалите местни и централни органи и ведомства, както и за познаване на 

работата в общинската администрация на база на предходен опит, следва да се отбележи, 

че: по отношение на всеки изпълнител възложителят, като част от добросъвестното 

изпълнение на договорните си задължения, ще положи дължимата грижа и ще окаже 

необходимото съдействие за изпълнението на договорените работи; процедурата по 

съгласуване на първоначалните предвиждания и впоследствие на изготвения инвестиционен 

проект е законово регламентирана, като в нея няма място наличието на лични отношения с 

отделни ведомства. 

Участникът въвежда изисквания за ръководство на проета и осъществяване на 

технически контрол, но посочените обстоятелства имат отношение основно към 

качеството на изпълнението и не е видно как и с колко посочените мерки съкращават 

нормално присъщия срок за изпълнение. 
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Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Срок за изпълнение на проектирането (О3). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ТОБО“ ООД не са 

посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), обосноваващи 

реалността и обективността на предложения срок за изпълнение на проектирането (О3) 

от 5 /пет/ календарни дни. 

2. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) комисията 

прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради 

което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да 

не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 5 години, като в действащото законодателство и документацията за 

обществена поръчка липсват ограничения за максимален праг на съответния гаранционен 

срок. Спазването на изискванията на нормативната уредба са свързани с допустимостта 

на офертата и съответствието й с предварително обявените от възложителя условия, 

като спазването им не е задължително автоматично да води до обективност на 

направеното предложение досежно оферирането на съответния гаранционния срок, който 

следва да бъде надлежно доказан като обективен от участника. 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката – съответствие на материалите и заготовките, които ще се 

вложат по време на изпълнение на обекта по вид, тип и качество на техническите 

спецификации и недопускане използването на материали без Декларация за съответствие, 

сертификат за качество и без технология за изпълнение, с предвиждане: качеството на 

доставените материали да се контролира чрез декларация за съответствие, 

придружаваща материала; всички материали, заготовки и оборудване да се одобряват 

предварително от възложителя, съгласно надлежно установен ред; единствено материали 

и заготовки, съответстващи на проектните изисквания за съответния вид работа, които 

са предварително одобрени от възложителя, да бъдат вложени в обекта; недопускане 
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влагането на дефектни материали в обекта - изискване от доставчиците, особено за 

основните материали: да имат маркировка за съответствие; указания за прилагане 

изготвени на български език и обозначени наименованието и адреса на управление на 

производителя; декларацията за съответствие, която да съдържа следните елементи: 

наименование и адрес на производителя или упълномощения представител; описание на 

продукта (вид, идентификация, употреба и т.н.); нормативни актове и технически 

спесификации, на които съответства продукта; специфични условия, свързани с 

употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация); номера и 

дати на издадени протоколи от изпитване и на ЕО сертификати, в случай че има такива; 

име и адрес на лицето оценило съответствието и неговия идентификационен номер; име и 

длъжност на лицето, което е определено да подпише ЕО декларацията от името на 

производителя или неговият упълномощен представител; сертификат за съответствие на 

строителен продукт или на производствен контрол. Посочените от участника мерки за 

осигуряване на качеството на материалите са нормално присъщи задължения на 

изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на проекта на договор, съгласно който 

участникът е задължен: да осигури материали, детайли, конструкции, съоръжения, както 

и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора, като материалите се доставят със 

сертификат за качество на вложените материали; да вложи при строителството 

качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, отговарящи на техническите 

изисквания към строителните продукти съгласно Методическите указания по изпълнение 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и  

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, 

като съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Съблюдаването на 

посочените изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не 

представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други 

допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания 

гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с предварително 

обявените от възложителя условия, в това число техническите спецификации и проекта на 

договор, като спазването им не води автоматично до обективност на направеното 

предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да 

бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Участникът посочва, че 

качествените и функционални характеристики на предложените основни и спомагателни 

материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта, са представени в каталози и 

технически /продуктови/ спецификации /карти/, като на база на дадените приложения към 

обосновката комисията би могла да приеме, че предвидените за използване декоративна 

силиконова релефна мазилка, хидроизолация и керемиди съответстват на изивскванията 

съгласно закона за техническите изисквания към продуктите. Участникът обуславя 

оферирания гаранционен срок с използването на материали и система за топлоизолация с 

удължен гаранционен срок от производител и с използването на керемиди тип „Брамак“, 

което дава гаранционен срок на покривната конструкция от 360 месеца, но посочените 

твърдения по отношение на материалите за топлоизолация не са удостоверени с никакви 

доказателства – приложената техническа карта на силиконовата релефна мазилка 

удостоверява гаранционен срок на същата от 18 месеца от датата на производството във 

фабрично затворена опаковка. 

Независимо от гореизложеното качеството на материалите в случая не е 

единственият фактор, който обосновава оферирането на продължителен гаранционен 

срок – по същество основният въпрос е за срока на гаранцията на крайния продукт - 

крайното строителство, а не на неговите съставни елементи. Крайният продукт включва 

не само веществените части и елементи, но и съответния подход за строителството на 

обекта, с който може както да се запази максималният срок на работоспособност и 



                                       

53 

годност на елементите, така и да се въздейства отрицателно върху този срок и 

съответните материали да загубят част от трайността и годността си. В конкретния 

случай участникът е посочил най-общо, че: материалите и заготовките, които ще се 

вложат в строителството, ще отговарят по вид тип и качество на техническите 

спецификации, което да гарантира качественото изпълнение на строителството; и че ще 

спазва технологията на фирмата производител с прилагане на съпътстващи дейности с 

провеждане на инструктаж от служител на фирмата производител, контрол от 

служител на фирмата производител, подписване на протоколите от фирмата 

производител и издаване на гаранционни карти от производителя. Действително, 

участието на представителя на производителя при изпълнението на строителството би 

довело до завишен контрол върху технологията на изпълнение, но спазването на правилната 

технология за изпълнение на видовете работи не е от категорията на обстоятелствата по 

чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), доколкото представлява нормално присъщо към изпълнението 

задължение съгласно клаузите на проекта на договор, чиито разпоредби на чл.14, ал.1, 

т.15.1 и 15.4 гласят, че изпълнителят следва да извърши строителството като организира 

и координира цялостния строителен процес съобразно одобрения технически 

инвестиционен проект, ведно с приложените към него подробни количествено-стойностни 

сметки и анализи на единичните цени, с грижата на добрия търговец и в съответствие с 

правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и предвиденото в 

техническата документация и изискванията на строителните, технически и 

технологичните правила и нормативи за съответните дейности. Отделно от това, 

въпреки твърденията за използването на материали и система за топлоизолация с удължен 

гаранционен срок от производител, посочените твърдения не са удостоверени по никакъв 

начин -  не са представени гаранционни карти, обосновка на гаранционен срок, резултати от 

изпитване и/или други доказателства, който да свидетелстват за трайността с точна 

определена продължителност на предвижданите за влагане в строителството материали. 

Освен това по същество обосноваването на гаранционен срок само с качеството на 

вложените материали е неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в 

който изпълненото строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се 

налага поправка, не съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е 

именно отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята 

същност, следва да се определи, като период, следващ осъществяването на 

строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в 

договорените срокове, но не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти 

за своя сметка. Възприемането на гаранционния срок, като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се уврежда или да се налага поправка, е 

несъответно на понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок.  

Участникът обосновава предложения гаранционен срок с естеството на видовете 

работи, които следва да изпълни, като посочва, че: фасадната топлоизолация 

представлява сандвичева многопластова конструкция, в която основна роля изпълнява 

топлоизолационният материал – плочи от минерална вата или фасаден стиропор (EPS-F); 

тънкослойната мазилка освен че изпълнява декоративни функции, също така защитава 

топлоизолацията, зидарията и сградата като цяло от дъжд, сняг и други атмосферни 

влияния; останалите материали - грунд, лепило за лепене и шпакловка, армировъчна мрежа 

и дюбели са помощни, но всеки от тях има решаващо значение за изграждането на 

топлоизолационната система, т.е. доброто изпълнение на шпакловката и мазилката, 

предпазва топлоизолацията от атмосферните въздействия и с това удължава 
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гаранционния й срок. Възложителят би имал към всяка фирма изпълнител изискване за 

технологично правилно и качествено изпълнение, в това число и на шпакловката и 

мазилката - независимо кой е изпълнителят на посочената обособена позиция, той би 

следвало да изпълни дейности по шпакловка и мазилка, които се очаква да покриват 

изискванията за качествено изпълнение, т.е. отново се касае за нормално присъщи към 

изпълнението задължения съгласно проекта на договор, а не за наличие на обективни 

обстоятелства от категорията на посочените в чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). В изпълнение на 

дейностите по поръчката определеният за изпълнител участник безспорно следва да 

изпълни определени строителни дейности по изолационни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда, като конкретните видове и количества работи следва да бъдат 

обективирани в инвестиционния проект, който следва да бъде изготвен. За посочените 

видове работи участникът оферира значителен гаранционен период - 300 месеца или 25 

години, чиято продължителност по никакъв начин не се доказва от самосебе си. 

Предвижданията за осъществяване на мерки, които да защитят съответната изолация и 

ще удължат нейния живот, имат влияние върху оферирания от участника гаранционен 

срок, но обективно от техническа гледна точка не биха могли напълно да гарантират и 

обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в него. Представената обосновка не само 

не обезпечава и не изключва настъпването на дефекти в гаранционния период – дори и най-

незначителни, но също така и не дава отговор, предвиждания и ответна реакция при 

настъпването им. Участникът оферира значителен гаранционен период - 300 месеца или 25 

години, а дефектите, дори в най-незначителния изпълнен от участника елемент по 

строителството, могат да доведат до засягане на изолацията на сградата, което 

безспорно е свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване и възникване на разходи по 

отстраняването им. Следователно, съществено за гаранционния срок е финансово- 

икономическото и техническо планиране за отстраняване в договорените срокове на 

появилите се дефекти за собствена сметка. Дори при гаранционно и без заплащане 

предоставяне на материали от производителя, пак би бил ангажимент на участника да 

осъществи дейностите по подмяната и влагането им. За обезпечаване на гаранционния 

срок имат значение и редица други фактори, които не са отчетени от участника - такива 

биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и съхранението във времето на 

техническата информация, осигуряване на техническа приемственост в екипа на 

участника, мерки, свързани със спиране от производство на даден материал, 

невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между новите 

произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и дефектирали. 

Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури нормалното 

функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите 

дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не 

могат да бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно 

разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 

г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни 

срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-голям 

период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е в пряка зависимост от всестранния 

анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и технически възможности 

за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които следва в настоящия случай да 

бъдат обосновани от участника с оглед преценка на обективността на направеното 

предложение. 
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Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не 

е загатнато по никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото 

оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в 

оферирания гаранционен срок. В резултат на изложеното участника не е удостоверил, че 

притежава необходимите финансово- икономически и технически възможности за 

обезпечаване на оферирания гаранционен срок.  

Част от обосновката е изградена и върху обстоятелства относими към 

изискванията за подбор, които представляват минимални технически изисквания, на които 

всеки един участник трябва да отговаря. Не е загатнато по какъв начин опита при 

изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането на този гаранционен срок. 

Същото се отнася и до наличието на квалифициран персонал представлява минимално 

техническо изискване, което е залегнало в документацията за участие. Посочените 

обстоятелства имат значение за предварителния подбор на участниците, но не и за 

тяхното оценяване и класиране, поради което, допускането на елементи от критериите за 

подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в 

писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). 

Наличието на технически възможности е заложено от Възложителя в документацията за 

участие като минимално техническо изискване, на което всеки един участник трябва да 

отговаря, с оглед на което не може да се приеме като обективно обстоятелство по чл. 70, 

ал. 2 от ЗОП (отм.). Във връзка с предвижданията за добра вътрешна организация и 

адекватна организационна структура комисията счита, че същите дават отражение за 

постигане на качествено изпълнение на поръчката, но сами по себе си не удостоверяват 

обективността на определена продължителност на предвиден гаранционен срок, тъй като 

не е видно отражението им в числово изражение към съответните предвиждания. 

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 

срок, като липсва каквото и да било планиране или предвиждания за ответна реакция от 

страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в техническото предложение за 

изпълнение на поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички 

елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани 

при определянето на гаранционния срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 
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предложения гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ТОБО“ ООД не са 

посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), обосноваващи 

реалността и обективността на предложения гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда от 300 /триста/ месеца, надвишаващ с 5 пъти минимално определения 

съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

 Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение по отношение на всеки от 

горепосочените показатели и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 

от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29 от 08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г., за което 

правя препращане. 

 

2. ДЗЗД „ТЕР-ЕР-Б ИНЖЕНЕРИНГ”. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Установено е, че офертата на участницика съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4), Гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) и Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по предходните показатели (О6), всяко от които 

предложения е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените 

в останалите оферти по обособената позиция съответни срокове. Правилно е осъществено 

правомощието по чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.), като от участника е изискано да представи в срок 

от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на посочените 

предложения. Получаването на уведомлението от страна на участника е надлежно 

удостоверено. Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян е заведена 

обосновка от участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложените 

Срок за изпълнение на проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4), Гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) и Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по предходните показатели (О6), комисията е преценила, 

че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата 

на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 
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Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на всяко от горепосочените 

предложения, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат 

достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, 

поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в 

резюме, както следва: 

1. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения срок за 

изпълнение на проектирането комисията прецени, че са налице основанията, закрепени 

в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да 

бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е 

да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в 

нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като 

твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към 

категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обосновката на участника, при обосноваването на по-кратък срок за изпълнение 

на проектирането, следва да бъдат идентифицирани и подробно представени и изяснени, 

следните ключови моменти и съществени фактори, представляващи обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), формиращи като цяло съдържанието на 

срока за изпълнение на проектирането при изработването на инвестиционен проект и 

обосноваващи реалността и обективността му, а именно: 1. Подробно дефиниране на 

отделните работи по съответните проектни части; 2. Определяне на технологичната 

последователност на работите, съобразно съответната взаимозависимост между 

отделните работи; 3. Определяне на необходимите ресурси за изпълнение на всяка работа; 

4. Определяне на производителността на използваните ресурси; 5. Определяне на 

продължителността на всяка работа. 

Следва да се отбележи, че обосновката е изградена върху обстоятелства, относими 

към изискванията за подбор и нормално присъщите за изпълнението условия – наличие на 

достатъчен брой специалисти, както и добре оборудван офис, снабден със съвременна 

техника и софтуер. Изтъкването на факта, че участникът притежава дългогодишен опит 

в дейности, сходни с предмета на поръчката, не е обективно обстоятелство по смисъла на 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), тъй като от една страна наличието на опит е изискване, на 

което повечето участници отговарят, а от друга, дори и да се приеме че има реално 

отношение към определяне на срока за изпълнение, не е изяснено по какъв начин описаният 

опит би повлиял върху формирането на срока за изпълнение на проектирането в конкретни 

измерения и по-конкретно: не е изяснено с какви ресурси е изпълнявал предходни сходни 

договори и при какви съществени условия и дали при изпълнението на настоящата поръчка 

участника предвижда изпълнението да бъде осъществено със същите ресурси и при 

същата производителност; не е загатнато по какъв начин опитът при изпълнението на 

сходни обекти да благоприятства решаването на конкретни проектантски казуси 

посредством използването на специфични проектни решения. Същото се отнася и до 

наличието на експертен екип с богат опит, както и наличието на добре оборудван офис 

снабден със съвременна техника и софтуер. Посочването на дългогодишен опит при сходни 

обекти и квалификация на отделните експерти представлява изискване, което е залегнало в 

документацията за участие. Всички участници са представили списък на експертите си, 

като са удостоверили тяхната квалификация и проектантска правоспособност, свързана с 
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наличието и на опит, като това е едно от  условията за допустимост и не може да бъде 

прието като обективно обстоятелство, представляващо изключително благоприятно 

условие. Посочените обстоятелства имат значение за предварителния подбор на 

участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което, допускането на 

елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на 

чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Всички участници са удостоверили наличния си технически и 

кадрови ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с нормативната база и 

първоначално обявените от възложителя условия, което отговаря на минималните 

технически изисквания на възложителя, като това са едни от изискванията за подбор и не 

могат да бъдат приети като обективно обстоятелство, свързано с някоя от хипотезите 

на чл. 70, ал. 2, т.1-5 от ЗОП (отм.). Посочените обстоятелства, имайки значение за 

подбора на участниците, не са съпътствани от допълнителни уточняващи текстове, от 

които за комисията да е видно кои фактори, свързани с изискванията за подбор, са 

продиктували конкретното числово изражение на оферирания срок за изпълнение на 

проектирането. 

Липсва описание на дейностите, които ще предприеме по изпълнението, като не 

дава никаква конкретика относно начините на формиране на срока за изпълнение на 

проектирането. Общите гаранции за спазване на посочения в офертата срок за изпълнение 

на проектирането са голословни, като не почиват на никакви преки доказателства относно 

каквато и да е производителност и предвиждания във времето за осъществяване на 

конкретни задачи в рамките на всяка проектна част. 

Наред с това, липсват каквито и да е данни и предвиждания участникът да се е 

съобразил със съществено изискване на възложителя, а именно, че в срока за изпълнение на 

проектирането се включва и времето за съгласуването на изготвения технически 

инвестиционен проект с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при 

необходимост/ до степен на готовност за възлагане на извършването на оценка за 

съответствие по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1 от Проекта на 

договор – Книга VIII от документацията за участие в процедурата, поради което 

комисията счита предложения Срок за изпълнение на проектирането (О3) за необоснован.  

В обосновката на участника не са засегнати по никакъв начин идентифицираните 

ключови моменти и съществени фактори формиращи, съдържанието на срока за 

изпълнение при изработването на инвестиционни проекти и обосноваващи реалността и 

обективността му, а именно: 1. Не са дефинирани на отделните работи по съответните 

проектни части; 2. Не е определена технологичната последователност на работите, 

съобразно съответната взаимозависимост между отделните работи, посочено е само коя 

проектна част кога ще се изпълнява; 3. Не се определени всички съществени и необходими 

ресурси за изпълнение на всяка работа; 4. Не са представени данни за производителността 

на използваните ресурси; 5. Не само не е дефинирана продължителността на всяка 

отделна работа по проектните части, не дори не е описана необходимата 

продължителност за всяка от проектните части. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Срок за изпълнение на проектирането (О3). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника ДЗЗД „ТЕР-ЕР-Б 

ИНЖЕНЕРИНГ” не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения срок за изпълнение на 

проектирането от 5 /пет/ календарни дни. 

2. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, 
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ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да бъде 

отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.2 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии, а именно - 8 години, като в 

действащото законодателство и документацията за обществена поръчка липсват 

ограничения за максимален праг на съответния гаранционен срок. Спазването на 

изискванията на нормативната уредба са свързани с допустимостта на офертата и 

съответствието й с предварително обявените от възложителя условия, като спазването 

им не е задължително автоматично да води до обективност на направеното предложение 

досежно оферирането на съответния гаранционния срок, който следва да бъде надлежно 

доказан като обективен от участника. 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите, които 

ще бъдат вложени по време на строителството, обезпечеността с квалифициран 

инженерен и изпълнителски персонал с богат опит, както и с наличие на достатъчен брой 

строителни специалисти, изпълнение на множество сходни строителни обекти и липса на 

претенции от възложители по отношение на спазването на гаранционните срокове. 

 Посочените от участника предвиждания за изпълнение с качествени материали са 

нормално присъщи задължения на изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на 

проекта на договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, 

детайли, конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на 

договора, като материалите се доставят със сертификат за качество на вложените 

материали; да вложи при строителството качествени материали, съоръжения, 

конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания към строителните 

продукти съгласно Методическите указания по изпълнение Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и  Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, като 

съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Съблюдаването на 

посочените изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не 

представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други 

допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания 
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гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с предварително 

обявените от възложителя условия, в това число техническите спецификации и проекта на 

договор, като спазването им не води автоматично до обективност на направеното 

предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да 

бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Качеството на 

материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава оферирането на 

продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за срока на 

гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите съставни 

елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, но и 

съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 

максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. Освен това по същество обосноваването на гаранционен срок 

само с качеството на вложените материали е неправилно. Гаранционният срок, по своята 

същност, следва да се определи, като период, следващ осъществяването на 

строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в 

договорените срокове, но не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти 

за своя сметка. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не 

съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. 

За посочените видове работи участникът оферира значителен гаранционен период - 

1200 месеца или 100 години, чиято продължителност по никакъв начин не се доказва от 

самосебе си с твърдението, че вече вложените материали ще са качествени.  

Участникът обосновава предложения гаранционен срок и с обезпечеността с 

квалифициран инженерен и изпълнителски персонал с богат опит, както и с наличие на 

достатъчен брой строителни специалисти и с изпълнение на множество сходни 

строителни обекти и липса на претенции от възложители по отношение на спазването на 

гаранционните срокове. В тази част обосновката е изградена върху обстоятелства, 

относими към изискванията за подбор – изпълнение на множество сходни строителни 

обекти и липса на претенции от възложители по отношение на спазването на 

гаранционните срокове, обезпечеността с квалифициран инженерен и изпълнителски 

персонал с богат опит, както и с наличие на достатъчен брой строителни специалисти. 

Изтъкването на факта, че участникът притежава опит в дейности, сходни с предмета на 

поръчката, не е обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), тъй 

като от една страна наличието на опит е заложено от възложителя в документацията за 

участие като минимално техническо изискване, на което всеки един участник трябва да 

отговаря, а от друга, дори и да се приеме че има реално отношение към определяне на 

гаранционния срок, не е изяснено по какъв начин описаният опит би повлиял върху 

формирането на този срок в конкретни измерения и по-конкретно: не е изяснено какви 

финансови и технически ресурси е предвидил относно гаранционното обслужване по 

предходните договори и дали при гаранционното обслужване по настоящата поръчка 

участника предвижда същите финансови и технически ресурси. Не е загатнато по какъв 

начин опитът при изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането именно на 

този гаранционен срок. Същото се отнася и до наличието на квалифициран инженерен и 

изпълнителски персонал, както и на достатъчен брой строителни специалисти 

Представената обосновка не само не обезпечава и не изключва настъпването на 

дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни, но също така и не дава отговор, 
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предвиждания и ответна реакция при настъпването им. Участникът оферира значителен 

гаранционен период - 1200 месеца или 100 години, а дефектите, дори в най-незначителния 

изпълнен от участника елемент по строителството, могат да доведат до конструктивно 

засягане на сградата, което безспорно е свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване 

и възникване на разходи по отстраняването им. Следователно, съществено за гаранционния 

срок е финансово- икономическото и техническо планиране за отстраняване в 

договорените срокове на появилите се дефекти за собствена сметка. За обезпечаване на 

гаранционния срок имат значение и редица други фактори, които не са отчетени от 

участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и съхранението 

във времето на техническата информация, осигуряване на техническа приемственост в 

екипа на участника, мерки, свързани със спиране от производство на даден материал, 

невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между новите 

произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и дефектирали. 

Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури нормалното 

функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите 

дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не 

могат да бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно 

разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 

г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни 

срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-голям 

период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е в пряка зависимост от всестранния 

анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и технически възможности 

за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които следва в настоящия случай да 

бъдат обосновани от участника с оглед преценка на обективността на направеното 

предложение. 

Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не 

е загатнато по никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото 

оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в 

оферирания гаранционен срок. В резултат на изложеното участника не е удостоверил, че 

притежава необходимите финансово- икономически и технически възможности за 

обезпечаване на оферирания гаранционен срок.  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в предложението за изпълнение на 
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поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

гаранционния срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, претърпели аварии (О4). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника ДЗЗД „ТЕР-ЕР-Б 

ИНЖЕНЕРИНГ” не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения Гаранционен срок за 

възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4) 

от 1200 /хиляда и двеста/ месеца, надвишаващ с над 12 пъти минимално определения 

съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

3. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда комисията 

прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради 

което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да 

не бъде приета. 

Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда, а именно - 5 години, като в действащото законодателство и 

документацията за обществена поръчка липсват ограничения за максимален праг на 

съответния гаранционен срок. Спазването на изискванията на нормативната уредба са 

свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с предварително обявените 

от възложителя условия, като спазването им не е задължително автоматично да води до 

обективност на направеното предложение досежно оферирането на съответния 

гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен от участника. 
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Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите, които 

ще бъдат вложени по време на строителството, обезпечеността с квалифициран 

инженерен и изпълнителски персонал с богат опит, както и с наличие на достатъчен брой 

строителни специалисти, изпълнение на множество сходни строителни обекти и липса на 

претенции от възложители по отношение на спазването на гаранционните срокове. 

 Посочените от участника предвиждания за изпълнение с качествени материали са 

нормално присъщи задължения на изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на 

проекта на договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, 

детайли, конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на 

договора, като материалите се доставят със сертификат за качество на вложените 

материали; да вложи при строителството качествени материали, съоръжения, 

конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания към строителните 

продукти съгласно Методическите указания по изпълнение Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и  Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, като 

съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Съблюдаването на 

посочените изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не 

представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други 

допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания 

гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с предварително 

обявените от възложителя условия, в това число техническите спецификации и проекта на 

договор, като спазването им не води автоматично до обективност на направеното 

предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да 

бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Качеството на 

материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава оферирането на 

продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за срока на 

гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите съставни 

елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, но и 

съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 

максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. Освен това по същество обосноваването на гаранционен срок 

само с качеството на вложените материали е неправилно. Гаранционният срок, по своята 

същност, следва да се определи, като период, следващ осъществяването на 

строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в 

договорените срокове, но не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти 

за своя сметка. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не 

съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. 

За посочените видове работи участникът оферира значителен гаранционен период - 

360 месеца или 30 години, чиято продължителност по никакъв начин не се доказва от 

самосебе си с твърдението, че вече вложените материали ще са качествени.  

Участникът обосновава предложения гаранционен срок и с обезпечеността с 

квалифициран инженерен и изпълнителски персонал с богат опит, както и с наличие на 

достатъчен брой строителни специалисти и с изпълнение на множество сходни 
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строителни обекти и липса на претенции от възложители по отношение на спазването на 

гаранционните срокове.  

Следва да се отбележи, че в тази част обосновката е изградена върху 

обстоятелства, относими към изискванията за подбор – изпълнение на множество сходни 

строителни обекти и липса на претенции от възложители по отношение на спазването на 

гаранционните срокове, обезпечеността с квалифициран инженерен и изпълнителски 

персонал с богат опит, както и с наличие на достатъчен брой строителни специалисти. 

Изтъкването на факта, че участникът притежава опит в дейности, сходни с предмета на 

поръчката, не е обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), тъй 

като от една страна наличието на опит е заложено от възложителя в документацията за 

участие като минимално техническо изискване, на което всеки един участник трябва да 

отговаря, а от друга, дори и да се приеме че има реално отношение към определяне на 

гаранционния срок, не е изяснено по какъв начин описаният опит би повлиял върху 

формирането на този срок в конкретни измерения и по-конкретно: не е изяснено какви 

финансови и технически ресурси е предвидил относно гаранционното обслужване по 

предходните договори и дали при гаранционното обслужване по настоящата поръчка 

участника предвижда същите финансови и технически ресурси. Не е загатнато по какъв 

начин опитът при изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането именно на 

този гаранционен срок. Същото се отнася и до наличието на квалифициран инженерен и 

изпълнителски персонал, както и на достатъчен брой строителни специалисти. 

Представената обосновка не само не обезпечава и не изключва настъпването на 

дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни, но също така и не дава отговор, 

предвиждания и ответна реакция при настъпването им. Участникът оферира значителен 

гаранционен период - 360 месеца или 30 години, а дефектите, дори в най-незначителния 

изпълнен от участника елемент по строителството, могат да доведат до конструктивно 

засягане на сградата, което безспорно е свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване 

и възникване на разходи по отстраняването им. Следователно, съществено за гаранционния 

срок е финансово- икономическото и техническо планиране за отстраняване в 

договорените срокове на появилите се дефекти за собствена сметка. За обезпечаване на 

гаранционния срок имат значение и редица други фактори, които не са отчетени от 

участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и съхранението 

във времето на техническата информация, осигуряване на техническа приемственост в 

екипа на участника, мерки, свързани със спиране от производство на даден материал, 

невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между новите 

произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и дефектирали. 

Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури нормалното 

функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите 

дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не 

могат да бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно 

разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 

г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни 

срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-голям 

период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е в пряка зависимост от всестранния 

анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и технически възможности 

за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които следва в настоящия случай да 

бъдат обосновани от участника с оглед преценка на обективността на направеното 

предложение. 
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Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не 

е загатнато по никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото 

оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в 

оферирания гаранционен срок. В резултат на изложеното участника не е удостоверил, че 

притежава необходимите финансово- икономически и технически възможности за 

обезпечаване на оферирания гаранционен срок.  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в предложението за изпълнение на 

поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника ДЗЗД „ТЕР-ЕР-Б 

ИНЖЕНЕРИНГ” не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения Гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) от 360 /триста и шестдесет/ месеца, 

надвишаващ с 6 пъти минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

4. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5, 

комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП 

(отм.), поради което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а 

обосновката следва да не бъде приета. 

Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 
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благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата Гаранционен срок за всички видове строителни, 

монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 

работите по показатели 4 и 5 (О6), а именно - 5 години, като в действащото 

законодателство и документацията за обществена поръчка липсват ограничения за 

максимален праг на съответния гаранционен срок. Спазването на изискванията на 

нормативната уредба са свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с 

предварително обявените от възложителя условия, като спазването им не е задължително 

автоматично да води до обективност на направеното предложение досежно оферирането 

на съответния гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен 

от участника. 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите, които 

ще бъдат вложени по време на строителството, обезпечеността с квалифициран 

инженерен и изпълнителски персонал с богат опит, както и с наличие на достатъчен брой 

строителни специалисти, изпълнение на множество сходни строителни обекти и липса на 

претенции от възложители по отношение на спазването на гаранционните срокове. 

Посочените от участника предвиждания за изпълнение с качествени материали са 

нормално присъщи задължения на изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на 

проекта на договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, 

детайли, конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на 

договора, като материалите се доставят със сертификат за качество на вложените 

материали; да вложи при строителството качествени материали, съоръжения, 

конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания към строителните 

продукти съгласно Методическите указания по изпълнение Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и  Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, като 

съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Съблюдаването на 

посочените изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не 

представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други 

допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания 

гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с предварително 

обявените от възложителя условия, в това число техническите спецификации и проекта на 

договор, като спазването им не води автоматично до обективност на направеното 

предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да 

бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Качеството на 
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материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава оферирането на 

продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за срока на 

гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите съставни 

елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, но и 

съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 

максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. Освен това по същество обосноваването на гаранционен срок 

само с качеството на вложените материали е неправилно. Гаранционният срок, по своята 

същност, следва да се определи, като период, следващ осъществяването на 

строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в 

договорените срокове, но не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти 

за своя сметка. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не 

съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. 

За посочените видове работи участникът оферира значителен гаранционен период - 

1200 месеца или 100 години, чиято продължителност по никакъв начин не се доказва от 

самосебе си с твърдението, че вече вложените материали ще са качествени. 

Участникът обосновава предложения гаранционен срок и с обезпечеността с 

квалифициран инженерен и изпълнителски персонал с богат опит, както и с наличие на 

достатъчен брой строителни специалисти и с изпълнение на множество сходни 

строителни обекти и липса на претенции от възложители по отношение на спазването на 

гаранционните срокове.  

Следва да се отбележи, че в тази част обосновката е изградена върху 

обстоятелства, относими към изискванията за подбор – изпълнение на множество сходни 

строителни обекти и липса на претенции от възложители по отношение на спазването на 

гаранционните срокове, обезпечеността с квалифициран инженерен и изпълнителски 

персонал с богат опит, както и с наличие на достатъчен брой строителни специалисти. 

Изтъкването на факта, че участникът притежава опит в дейности, сходни с предмета на 

поръчката, не е обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), тъй 

като от една страна наличието на опит е заложено от възложителя в документацията за 

участие като минимално техническо изискване, на което всеки един участник трябва да 

отговаря, а от друга, дори и да се приеме че има реално отношение към определяне на 

гаранционния срок, не е изяснено по какъв начин описаният опит би повлиял върху 

формирането на този срок в конкретни измерения и по-конкретно: не е изяснено какви 

финансови и технически ресурси е предвидил относно гаранционното обслужване по 

предходните договори и дали при гаранционното обслужване по настоящата поръчка 

участника предвижда същите финансови и технически ресурси. Не е загатнато по какъв 

начин опитът при изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането именно на 

този гаранционен срок. Същото се отнася и до наличието на квалифициран инженерен и 

изпълнителски персонал, както и на достатъчен брой строителни специалисти 

Представената обосновка не само не обезпечава и не изключва настъпването на 

дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни, но също така и не дава отговор, 

предвиждания и ответна реакция при настъпването им. Участникът оферира значителен 

гаранционен период - 1200 месеца или 100 години, а дефектите, дори в най-незначителния 

изпълнен от участника елемент по строителството, могат да доведат до конструктивно 

засягане на сградата, което безспорно е свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване 
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и възникване на разходи по отстраняването им. Следователно, съществено за гаранционния 

срок е финансово- икономическото и техническо планиране за отстраняване в 

договорените срокове на появилите се дефекти за собствена сметка. За обезпечаване на 

гаранционния срок имат значение и редица други фактори, които не са отчетени от 

участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и съхранението 

във времето на техническата информация, осигуряване на техническа приемственост в 

екипа на участника, мерки, свързани със спиране от производство на даден материал, 

невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между новите 

произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и дефектирали. 

Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури нормалното 

функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите 

дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не 

могат да бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно 

разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 

г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни 

срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-голям 

период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е в пряка зависимост от всестранния 

анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и технически възможности 

за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които следва в настоящия случай да 

бъдат обосновани от участника с оглед преценка на обективността на направеното 

предложение. 

Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не 

е загатнато по никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото 

оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в 

оферирания гаранционен срок. В резултат на изложеното участника не е удостоверил, че 

притежава необходимите финансово- икономически и технически възможности за 

обезпечаване на оферирания гаранционен срок.  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в предложението за изпълнение на 

поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови 
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и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 

инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6). 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни 

работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както 

и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника ДЗЗД „ТЕР-ЕР-Б 

ИНЖЕНЕРИНГ” не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения Гаранционен срок за всички 

видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6) от 1200 /хиляда и двеста/ 

месеца, надвишаващ с 20 пъти минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 

от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение по отношение на всеки от 

горепосочените показатели и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 

от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29 от 08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г., за което 

правя препращане. 

 

 

III.3. По Обособена позиция № 9: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес:  гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, ул. 

Атанас Беров № 5, бл. Б-4: 

 

„АДВАНС-2002“ ЕООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Установено е, че офертата на участника съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на проектирането (О3) и 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии (О4), всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената 

позиция съответни срокове. Правилно е осъществено правомощието по чл.70, ал.1 от ЗОП 

(отм.), като от участника е изискано да представи в срок от 3 /три/ работни дни от 

уведомяването подробна писмена обосновка на посочените предложения. Получаването на 

уведомлението от страна на участника е надлежно удостоверено. Преди изтичане на срока в 

деловодството на община Смолян е заведена обосновка от участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложените 

Срок за изпълнение на проектирането (О3) и Гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4),, комисията е преценила, че 
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са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на 

дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на всяко от горепосочените 

предложения, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат 

достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, 

поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в 

резюме, както следва: 

 1. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения Срок за 

изпълнение на проектирането (О3) комисията прецени, че са налице основанията, 

закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството 

следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е 

да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в 

нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като 

твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към 

категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обосновката на участника, при обосноваването на по-кратък срок за изпълнение 

на проектирането, следва да бъдат идентифицирани и подробно представени и изяснени, 

следните ключови моменти и съществени фактори, представляващи обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), формиращи като цяло съдържанието на 

срока за изпълнение на проектирането при изработването на инвестиционен проект и 

обосноваващи реалността и обективността му, а именно: 1. Подробно дефиниране на 

отделните работи по съответните проектни части; 2. Определяне на технологичната 

последователност на работите, съобразно съответната взаимозависимост между 

отделните работи; 3. Определяне на необходимите ресурси за изпълнение на всяка работа; 

4. Определяне на производителността на използваните ресурси; 5. Определяне на 

продължителността на всяка работа. 

Изтъкването на факта, че участникът притежава дългогодишен опит в дейности, 

сходни с предмета на поръчката, не е обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 

от ЗОП (отм.), тъй като от една страна наличието на опит е обстоятелство, на което 

всяка проектантска фирма отговаря, а от друга, дори и да се приеме че има реално 

отношение към определяне на срока за изпълнение, не е изяснено по какъв начин описаният 

опит би повлиял върху формирането на срока за изпълнение на проектирането в конкретни 

измерения и по-конкретно: не е изяснено с какви ресурси е изпълнявал предходни сходни 

договори и при какви съществени условия и дали при изпълнението на настоящата поръчка 

участника предвижда изпълнението да бъде осъществено със същите ресурси и при 

същата производителност; не е загатнато по какъв начин опитът при изпълнението на 

сходни обекти да благоприятства решаването на конкретни проектантски казуси 

посредством използването на специфични проектни решения. Същото се отнася и до 

наличието на квалифициран персонал. Посочването на опит при сходни обекти и 

квалификация на отделните експерти представлява изискване, което е залегнало в 

документацията за участие. Всички участници са представили списък на експертите си, 

като са удостоверили тяхната квалификация и проектантска правоспособност свързана с 

наличието на специфичен професионален опит, като това е едно от  условията за 

допустимост и не може да бъде прието като обективно обстоятелство, представляващо 
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изключително благоприятно условие. Посочените обстоятелства имат значение за 

предварителния подбор на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради 

което, допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като 

обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава 

заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Всички участници са удостоверили 

наличния си технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с 

нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, което отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като това са едни от изискванията 

за подбор и не могат да бъдат приети като обективно обстоятелство, свързано с някоя 

от хипотезите на чл. 70, ал. 2, т.1-5 от ЗОП (отм.). Посочените обстоятелства, имайки 

значение за подбора на участниците, не са съпътствани от допълнителни уточняващи 

текстове, от които за комисията да е видно кои фактори, свързани с изискванията за 

подбор, са продиктували конкретното числово изражение на оферирания срок за изпълнение 

на проектирането. 

Извършването от участника на цялостното запознаване с Доклада за резултатите 

от обследване на обекта и с техническия паспорт, приложени към тръжната 

документация, и на огледи и необходими замервания на място, не представлява 

обосноваващо изключителен кратък срок за извършване на проектирането обективно 

обстоятелство, свързано с някоя от хипотезите на чл. 70, ал. 2, т.1-5 от ЗОП (отм.). 

Посочените действия би следвало да са извършени от всеки участник с оглед подготовката 

на офертата (в нейната техническа и ценова част) за участие в процедурата. Неслучайно, 

всеки участник е декларирал в офертата си, че е запознат с предвидените условия на 

поръчката, със състоянието на обекта, условията и рисковете, свързани с финансирането, 

строителството, както и всички документи, включени в книжата и приема да изпълни 

всички задължения, произтичащи от обявените условия. Нормално за всеки участник при 

подготовка на ценовите и технически параметри на предложението си за участие в 

подобна обществена поръчка е да е извършил оглед и елементарни замервания на обекта, 

както и да е запознат цялостно с документацията за обществената поръчка. 

Настоящата поръчка се възлага на инженеринг, като участникът следва да оферира цена 

за изпълнение както на проектирането и авторския надзор, така и на строителството, 

което следва да се осъществи на база на изготвения впоследствие от него инвестиционен 

проект, като за формиране на предложенията му, които го обвързват в процедурата най-

логичното е да е положил усилия за запознаване с особеностите и спецификите обекта и 

изготвената за него документация. Участникът е посочил, че предварително на собствен 

риск и сметка е извършил предпроектни проучвания за обекта и е изготвил инвестиционен 

проект за обекта във фаза „идеен проект“. За разлика от останалите посочени 

обстоятелства действителното наличие на посочените разработки има отношение към 

срока за изпълнение на проектирането и би довело до неговото намаляване, но: от една 

страна, посочените твърдения за осъществени действия по предварително изпълнение не 

са удостоверени по никакъв начин посредством представяне на конкретни изготвени 

разработки или други доказателства,  от които да е видно, че наистина са налице 

обстоятелства, благоприятстващи по-бързото реализиране на обществената поръчка при 

евентуален избор на „АДВАНС-2002“ ЕООД за изпълнител; от друга страна, дори да се 

приеме, че участникът наистина вече е изпълнил посочените разработки, не са представени 

никакви конкретни предвиждания за последващата работа, които да дават възможност 

на комисията да прецени дали участникът е предвидил организация и планиране с 

конкретни действия и задачи за изпълнение, които да му позволят обективно да осъществи 

изпълнението в посочения срок и в пълния обем. Участникът просто е декларирал 

готовност за продължаване на разработката и завършване на проекта във фаза 

„технически проект“ веднага след подписването на договора за изпълнение, но за 

комисията не стават ясни обстоятелствата какво точно ще осъществи и защо 

участникът смята, че ще може да го осъществи в посочения срок. Липсва описание на 
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дейностите, които ще предприеме по изпълнението, като не дава никаква конкретика 

относно начините на формиране на срока за изпълнение на проектирането. Общите 

гаранции за спазване на посочения в офертата срок за изпълнение на проектирането са 

голословни, като не почиват на никакви преки доказателства относно каквато и да е 

производителност и предвиждания във времето за осъществяване на конкретни задачи в 

рамките на всяка проектна част. 

Наред с това, участникът не се е съобразил със съществено изискване на 

възложителя, а именно, че в срока за изпълнение на проектирането се включва и времето за 

съгласуването на изготвения технически инвестиционен проект с всички компетентни 

органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за 

възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ, 

съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1 от Проекта на договор – Книга VIII от документацията за 

участие в процедурата, поради което комисията счита предложения Срок за изпълнение на 

проектирането (О3) за необоснован.  

В обосновката на участника не са засегнати по никакъв начин идентифицираните 

ключови моменти и съществени фактори формиращи, съдържанието на срока за 

изпълнение при изработването на инвестиционни проекти и обосноваващи реалността и 

обективността му, а именно: 1. Не са дефинирани на отделните работи по съответните 

проектни части; 2. Не е определена технологичната последователност на работите, 

съобразно съответната взаимозависимост между отделните работи, посочено е само коя 

проектна част кога ще се изпълнява; 3. Не се определени всички съществени и необходими 

ресурси за изпълнение на всяка работа; 4. Не са представени данни за производителността 

на използваните ресурси; 5. Не само не е дефинирана продължителността на всяка 

отделна работа по проектните части, не дори не е описана необходимата 

продължителност за всяка от проектните части.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Срок за изпълнение на проектирането (О3). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „АДВАНС-2002“ 

ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения срок за изпълнение на 

проектирането (О3) от 10 /десет/ календарни дни. 

2. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии (О4), комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в 

чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да бъде 

отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 
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Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.2 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии, а именно - 8 години, като в 

действащото законодателство и документацията за обществена поръчка липсват 

ограничения за максимален праг на съответния гаранционен срок. Спазването на 

изискванията на нормативната уредба са свързани с допустимостта на офертата и 

съответствието й с предварително обявените от възложителя условия, като спазването 

им не е задължително автоматично да води до обективност на направеното предложение 

досежно оферирането на съответния гаранционния срок, който следва да бъде надлежно 

доказан като обективен от участника. 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката – използване за санирането на повредените бетонови повърхности 

и обработката (затварянето) на пукнатините по носещите елементи на подходящи 

технологии и материали на утвърдени световни производители, като „МАПЕЙ“ и 

„СИКА“. Посочените от участника предвиждания за изпълнение с качествени материали 

са нормално присъщи задължения на изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на 

проекта на договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, 

детайли, конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на 

договора, като материалите се доставят със сертификат за качество на вложените 

материали; да вложи при строителството качествени материали, съоръжения, 

конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания към строителните 

продукти съгласно Методическите указания по изпълнение Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и  Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, като 

съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Съблюдаването на 

посочените изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не 

представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други 

допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания 

гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с предварително 

обявените от възложителя условия, в това число техническите спецификации и проекта на 

договор, като спазването им не води автоматично до обективност на направеното 

предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да 

бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Качеството на 

материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава оферирането на 

продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за срока на 

гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите съставни 

елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, но и 

съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 

максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. В конкретния случай участникът е посочил най-общо, че ше 

прилага подходящи технологии и ще използва материали на утвърдени световни 

производители, като „МАПЕЙ“ и „СИКА“, без обаче да са представени гаранционни карти, 

обосновка на гаранционен срок, резултати от изпитване и/или други доказателства, който 

да свидетелстват за трайността с точна определена продължителност на 

предвижданите за влагане в строителството материали. Освен това по същество 
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обосноваването на гаранционен срок само с качеството на вложените материали е 

неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не 

съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята същност, 

следва да се определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в 

който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не 

по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 

гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без 

да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна 

отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок.  

Участникът обосновава предложения гаранционен срок с естеството на видовете 

работи, които следва да изпълни, по възстановяване на строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии – налице е позоваване на експлоатационния срок на 

сградата в техническият й паспорт и на анализа на състоянието на сградата. Независимо 

от обективните възможности за експлоатационен срок на сградата и квалификацията и 

начина на определяне на видовете работи, които следва да се изпълнят по поръчката, 

определеният за изпълнител участник безспорно следва да изпълни определени строителни 

дейности по възстановяване на строителните конструкции на сградата и съоръженията, 

претърпели аварии, като конкретните видове и количества работи следва да бъдат 

обективирани в инвестиционния проект, който следва да бъде изготвен. За посочените 

видове работи участникът оферира значителен гаранционен период - 600 месеца или 50 

години, чиято продължителност по никакъв начин не се доказва от самосебе си с 

твърдението, че вече вложените материали ще са качествени и че нормалния 

експлоатационен период на сградата би могъл да бъде 100 години. Анализът на текущото 

състояние на обекта, водещ до изпълнението на конкретни мерки, има влияние върху 

оферирания от участника гаранционен срок, но обективно от техническа гледна точка не 

би могъл напълно да гарантира и обезпечи липсата на каквито и да било дефекти в него.  

Представената обосновка не само не обезпечава и не изключва настъпването на дефекти в 

гаранционния период – дори и най-незначителни, но също така и не дава отговор, 

предвиждания и ответна реакция при настъпването им. Участникът оферира значителен 

гаранционен период - 600 месеца или 50 години, а дефектите, дори в най-незначителния 

изпълнен от участника елемент по строителството, могат да доведат до конструктивно 

засягане на сградата, което безспорно е свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване 

и възникване на разходи по отстраняването им. Следователно, съществено за гаранционния 

срок е финансово- икономическото и техническо планиране за отстраняване в 

договорените срокове на появилите се дефекти за собствена сметка. За обезпечаване на 

гаранционния срок имат значение и редица други фактори, които не са отчетени от 

участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и съхранението 

във времето на техническата информация, осигуряване на техническа приемственост в 

екипа на участника, мерки, свързани със спиране от производство на даден материал, 

невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между новите 

произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и дефектирали. 

Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури нормалното 

функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите 

дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не 



                                       

75 

могат да бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно 

разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 

г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни 

срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-голям 

период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е в пряка зависимост от всестранния 

анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и технически възможности 

за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които следва в настоящия случай да 

бъдат обосновани от участника с оглед преценка на обективността на направеното 

предложение. 

Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не 

е загатнато по никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото 

оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в 

оферирания гаранционен срок. В резултат на изложеното участника не е удостоверил, че 

притежава необходимите финансово- икономически и технически възможности за 

обезпечаване на оферирания гаранционен срок.  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 

срок, като липсва каквото и да било планиране или предвиждания за ответна реакция от 

страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в предложението за изпълнение на 

поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

гаранционния срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, претърпели аварии (О4). 

 Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „АДВАНС-2002“ 

ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за 

възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии, от 600 

/шестстотин/ месеца, надвишаващ с повече от 6 пъти минимално определения съгласно 
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чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение по отношение на всеки от 

горепосочените показатели и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 

от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29 от 08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г., за което 

правя препращане. 

 

 

III.4. По Обособена позиция № 14: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв.Устово, ул. Хаджи Христо 

Попгеоргиев № 22, бл.Прогрес 3: 

 

1. „ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ“ ЕООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Установено е, че офертата на участника съдържа предложение за Срок за 

изпълнение на строителството (О2), което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни 

срокове. Правилно е осъществено правомощието по чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.), като от 

участника е изискано да представи в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна 

писмена обосновка на посоченото предложение. Получаването на уведомлението от страна 

на участника е надлежно удостоверено. Преди изтичане на срока в деловодството на община 

Смолян е заведена обосновка от участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложения 

Срок за изпълнение на строителството (О2), комисията е преценила, че са налице 

основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на 

дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни 

мотиви, които съдържат достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно 

се виждат причините, поради които комисията е отхвърлила представената писмена 

обосновка, които представям в резюме, както следва: 

 След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения срок за 

изпълнение на строителството комисията прецени, че са налице основанията, 

закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството 

следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е 
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да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в 

нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като 

твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към 

категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обосновката на участника, при обосноваването на по-кратък срок за изпълнение 

на строителството, следва да бъдат идентифицирани и подробно представени и изяснени, 

следните ключови моменти и съществени фактори, формиращи, като цяло съдържанието 

на срока за изпълнение на строителството и обосноваващи реалността и обективността 

му, а именно: 1. Подробно дефиниране на отделните видове строителни работи; 2. 

Определяне на технологичната последователност на работите, съобразно съответната 

взаимозависимост между отделните работи; 3. Определяне на необходимите ресурси за 

изпълнение на всяка работа; 4. Определяне на производителността на използваните 

ресурси; 5. Определяне на продължителността на всяка работа. 

Комисията споделя предвижданията на участника за определяне на зоните за 

работа на територията на обекта, включващи фасада, подпокривно пространство, покрив 

на сградата, общи части на сградата. За извършване на строителните работи по 

фасадата на сградата възложителят не е определил изисквания към начина и подхода на 

изпълнение, като за тази цел действително от участниците мога да бъдат използвани 

подемни платформи за осигуряване на достъп до фасадите и/или модулно сглобяемо 

фасадно скеле. В оперативната самостоятелност на участника е изборът на подход за 

реализиране на строителството на обекта. Участникът е описал предимствата и 

функционалните особености при използване и на двата начина за изпълнение на 

строителните работи по фасадата на сградата, като комисията определя посочените 

методи за нормално присъщи за изпълнението на посочените видове строителни работи, 

като не открива наличие на иновации в тях, което само по себе си да обоснове 

изключително краткия срок за реализиране на строителството. По никакъв начин 

участникът не е дал своите конкретни предвиждания, как приложението на всеки един от 

тези подходи способства за значително съкращаване на сроковете за изпълнение на 

строителството. Посочени са предимствата на всеки един от методите за изпълнение, но 

участникът не излага никакви конкретни предвиждания кои видове и количества работи ще 

бъдат изпълнение чрез монтаж на платформи и кои посредством фасадно модулно скеле. 

Липсва каквито и да било предвиждания за определяне на обем и продължителност на 

видовете работи по фасадата на сградата, които ще се изпълнят чрез работа от 

платформи и от фасадно модулно скеле, въз основа на което, комисията не би могла да 

определи до какво съкращаване на срока в числово изражение би могло да доведе 

използването на комбинирания подход на работа по фасадите, които комисията определя 

за нормално присъщ при изпълнението на поръчката и съответстващ на нормалните 

строителни практики. Участникът счита, че предложеният подход и метод за 

осигуряване на достъп до фасадите дава възможност за концентриране на голям брой 

работни екипи (бригади), който да изпълняват всички предвидени работи по фасадите, без 

да си пречат, но липсва каквото и да било изложение на предвижданията на участника за 

определяне на видовете работи, необходимия ресурс за реализирането им и предвиденото за 

това време, въз основа на което комисията не би могла да определи дали само по себе си 

струпването на голям брой работници на ограничения периметър на фасадното скеле и 

платформи обосновава изпълнението в изключително краткия срок. 

За определяне на срока за изпълнение на поръчката участникът се позовава на 

предвидени мерки, водещи до минимизиране на времето за доставка на необходимите 

материали и изделия до работната площадка – наличие на дългогодишни контакти и 

сключени договори с богата мрежа от доставчици на материали, които поддържат 

богата гама от строителни материали, определяне на необходимите материали още на 

етап изготвяне на технически инвестиционен проект, в това число специфициране на 

новата дограмата по фасадите в разработения техническия проект и подаване за 
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изработка веднага след съгласуването и одобряване на техническия проект, планиране на 

доставката на материали още преди откриването на строителната площадка. Въпреки че 

посочените обстоятелства не са съпроводени с никакви конкретни доказателства, които 

да удостоверяват реалните възможности за спазването им /липсва представяне на 

конкретен план за видовете материали, които са необходими за строителството на 

обекта, не са представени доказателства за съществуващи складови наличности и/или 

предварителни договори с доставчици и производители на материали, които да 

удостоверяват наличие на капацитет и възможности за своевременни и предхождащи 

строителството доставки на значителни количества материали, необходими за 

изпълнението на поръчката, липсва план за складиране и съхранение на строителните 

материали, които се посочва, че ще бъдат доставени още преди откриването на 

строителната площадка/, комисията счита, че действително, в съвременните пазарни 

условия всеки един опитен строител, каквито са всички в настоящата обществена 

поръчка, в рамките на посочения срок за проектиране (8 календарни дни) и срока за 

издаване на строително разрешение би могъл да осъществи необходимите контакти, да 

сключи съответни договори, да направи необходимите заявки за изработване и 

своевременно да осигури наличието на материали, продукти и изделия, необходими за 

изпълнение на строителството, без да се налага технологичен престой и забавяне на 

строителството, вследствие на забавени поръчки и доставки. Следва да се отчете, че 

строителството на обекта не започва веднага с подписването на договор за изпълнение – 

настоящата поръчка се възлага на инженеринг, т.е. след подписването на договора за 

изпълнение следва период от време за изготвяне на инвестиционен проект, извършване на 

оценка за съответствието му и издаването на разрешение за строеж, като едва след това 

би могло да започне изпълнението на строителството. Въз основа на изложеното 

комисията счита, че е налице достатъчен период от време след подписване на договора за 

изпълнение, в който период участникът е способен да осигури навременната доставка на 

материали, продукти и изделия, които да бъдат вложени в строителството. Посоченото 

обстоятелство обаче не е достатъчно за обосноваване на оферирания срок за изпълнение 

на строителството, тъй като при наличната обезпеченост с материали, продукти и 

изделия за него съществени са обективните предвиждания за необходимо време за 

реализиране на отделните строителни операции, каквито предвиждания липсват. 

Участникът планира да  организира и започне работа с по няколко екипа във всяка 

една от определените независими зони, като дава описание на екипите си, както следва:  

Дограмаджийски работи - 5 екипа по 2 работника; Топлоизолационни работи - 8 екипа по 4 

работника; Покривни топлоиозлационни работи и направа на циментова замазка - 1 екип по 

4 работника; Хидроизолационни работи по покрива - 2 екипа по 3 работника; 

Тенекеджийски работи - 2 екипа по 3 работника; Зидаро-мазачески работи - 2 екипа по 3 

работника; Бояджийски работи и шпакловки - 4 екипа по 2 работника; Електрически 

работи - 2 екипа по 2 работника; Общи работници - 8 бр. Общ плануван брой работници на 

площадката - 84бр.. Отделно от това участникът посочва, че предвижда концентриране 

на голям брой работни екипи (бригади), който да изпълняват всички предвидени работи по 

фасадите - демонтажни и възстановителни, дограмаджийски, топлоизолационни, 

тенекеджийски, работи по мълниезащитната инсталация и др., без да си пречат. Само по 

себе си струпването на строителен екип и механизация на строителната площадка при 

съществуващия периметър за изпълнение на дейностите по предмета на обществената 

поръчка не обосновава съкращаване на сроковете вследствие на претендирана 

изключителни организация. В случая участникът е посочил единствено видовете работи и 

екипите, които ще ги изпълняват, като най-общо е посочил, че предвижда застъпване на 

отделни участъци според необходимата технологична последователност, като е посочил 

един конкретен пример, че веднага след изпълнението на част от дограмата в определен 

участък на сградата ще пристъпи към монтиране на топлоизолационната работа по 

фасадите и така работите ще продължават да се изпълняват успоредно до 
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приключването им. Видно от изложеното участникът не е обосновал изключително 

рационален план за разпределение и съсредоточаване на ресурсите при цялостното 

изпълнение на поръчката, който при посочената организация и наличието на описания 

технически капацитет, действително, реално обосновава изпълнението в оферирания 

изключително кратък срок. Описаната организация реално не способства и спомага 

краткосрочното изпълнение и не само не предполага предварително предвиждане и 

регламентиране на разпределението на ресурсите и описание на ангажираността на всеки 

от експертите, но и не представя доказателства за каквато и да е производителност на 

ангажираните лица. Липсва описание на видовете работи по дни, които да  покриват 

дейностите по изпълнение на поръчката, не са предвидени норми за производителност с 

ангажирания ресурс, които да способстват за цялостното изпълнение на поръчката в 

оферирания срок. Поради тези причини комисията счита, че участникът прави 

предвиждания за насищане и струпване на различни екипи на ограничения периметър на 

строителната площадка, но не са видни предвижданията му за време и последователност 

на работите на всеки екип - за комисията не е видно кои екипи ще работят успоредно и кои 

последователно и за какъв период от време /участникът единствено е посочил, че след 

изпълнението на част от дограмата в определен участък на сградата ще пристъпи към 

монтиране на топлоизолационната работа, което не изчерпва видовете строителни 

работи по поръчката/, което обосновава изводът, че не е представен изключително 

рационален план за разпределение и съсредоточаване на ресурсите при цялостното 

изпълнение на поръчката, който обективно да обосновава оферирания срок за изпълнение на 

строителството. 

Способстващи за намаляване на технологичното време за изпълнение на 

строителството биха могли да бъдат предвижданията за успоредна работа при 

изпълнението на отделните видове работи и за планиране, което позволява откриване на 

различни фронтове за паралелна работа. Участникът обаче не посочва никакви конкретни 

предвиждания в тази насока. Не са анализирани, описани и визуализирани видовете 

строителни работи за обособената позиция като времетраене, технологична 

последователност, технологичното време за изчакване между тях, така че за комисията с 

представяне на разпределението на ресурсите за изпълнение на посочените видове работи, 

да станат ясни конкретните предвиждания на участника за изпълнение на поръчката, на 

база на което да бъде направен обективен анализ относно тяхната изпълнимост и реална 

възможност за реализиране. 

Участникът посочва, че за подготовка на документацията към процедурата 

детайлно се е запознал с: представените документи, отразяващи техническото състояние 

на сградата и предписаните мерки за енергийна ефективност; изискванията на 

методическите указания на МРРБ, приети с Постановление № 18 от 2015 г. на 

Министерски съвет и допълнени с Постановление № 114 от 8 май 2015 г. на МС, ПМС № 

282/19,10.2015 г. и ПМС № 23/04.02.2016 г.; изискванията на техническата спецификация. 

Посоченото обстоятелство обаче не би могло реално да обосновава оферирането на 

изключително кратък срок за изпълнение на строителството. Посочените действия по 

запознаване би следвало да са извършени от всеки участник с оглед подготовката на 

офертата (в нейната техническа и ценова част) за участие в процедурата. Неслучайно, 

всеки участник е декларирал в офертата си, че е запознат с предвидените условия на 

поръчката, със състоянието на обекта, условията и рисковете, свързани с финансирането, 

строителството, както и всички документи, включени в книжата и приема да изпълни 

всички задължения, произтичащи от обявените условия. Нормално за всеки участник при 

подготовка на ценовите и технически параметри на предложението си за участие в 

подобна обществена поръчка е да е извършил оглед и елементарни замервания на обекта, 

както и да е запознат цялостно с документацията за обществената поръчка. 

Настоящата поръчка се възлага на инженеринг, като участникът следва да оферира цена 

за изпълнение както на проектирането и авторския надзор, така и на строителството, 
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което следва да се осъществи на база на изготвения впоследствие от него инвестиционен 

проект, като за формиране на предложенията му, които го обвързват в процедурата най-

логичното е да е положил усилия за запознаване с особеностите и спецификите обекта и 

изготвената за него документация. 

Следва да се отбележи, че една част от обосновката основно е изградена върху 

обстоятелства, относими към изискванията за подбор – наличие на: опит, включително и 

при изпълнение на подобни обекти; квалификация, опит и организационни умения на 

строителния екип; материална и техническа база за изпълнението на поръчката, 

включително необходимата строителна техника, механизация и електроинструменти. 

Изтъкването на факта, че участникът притежава опит в дейности, сходни с предмета на 

поръчката, и квалифициран и опитен ръководен и технически състав (строителен екип), не 

е обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), тъй като от една 

страна наличието на опит и на квалифициран и опитен строителен е заложено от 

Възложителя в документацията за участие като минимално техническо изискване, на 

което всеки един участник трябва да отговаря, а от друга, дори и да се приеме че има 

реално отношение към определяне на срока за изпълнение, не е изяснено по какъв начин 

описаният опит и квалификация на експертите би повлиял върху формирането на срока за 

изпълнение на поръчката в конкретни измерения и по-конкретно, не е изяснено по какъв 

начин опитът при изпълнението на сходни обекти и квалификацията и опита на 

строителния екип, които притежават всички останали участници,  благоприятстват 

оферирането на значително по-кратък срок за изпълнение на строителството – до какви 

конкретни предвиждания и организация води този опит и квалификация, така че да 

помогне на участника да изпълни строителството в изключително по-кратки срокове 

спрямо останалите участници, които също са удостоверили наличието на опит при 

строителството на сходни обекти и на експертен строителен състав. При липсата на 

конкретни разяснение и предвиждания комисията счита, че посочените обстоятелства във 

връзка с опита и квалификацията на участника имат значение за предварителния подбор 

на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което, допускането на 

елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на 

чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Наличието на технически възможности е заложено от 

Възложителя в документацията за участие като минимално техническо изискване, на 

което всеки един участник трябва да отговаря, с оглед на което не може да се приеме 

като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). Наличието на материална и 

техническа база за изпълнението на поръчката, в това число необходимата строителна 

техника, механизация и електроинструменти, също не е обективно обстоятелство по 

смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), доколкото същото е нормално присъщо задължение 

на строителя съгласно клаузите на проекта на договор, които предвиждат, че 

изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка: материали, детайли, конструкции, 

съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора; всички 

необходими съоръжения и техническо оборудване, нужни за изпълнение на поетите 

задължения по договора. Дори и да се приеме че материалната и техническа обезпеченост 

има реално отношение към определяне на срока за изпълнение, не е изяснено по какъв начин 

предвижданията на участника в тази насока биха повлияли върху формирането на срока за 

изпълнение на поръчката в конкретни измерения и по-конкретно, не е изяснено какви 

конкретни предвиждания за механизация и техника има участникът, които да дават 

разлика спрямо останалите участници, така че да му помогнат да изпълни 

строителството в изключително по-кратки срокове спрямо останалите участници, които 

също са поели ангажимент при възлагане на поръчката да осигурят за своя сметка всички 

необходими съоръжения и техническо оборудване.  

Участникът посочва, че е изградил необходима структура – много добра и стегната 

организация и методология на работа, създадена от Ръководството на дружеството, 
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което да сведе до минимум сроковете за полска и канцеларска работа, но посочените 

твърдения не са съпроводени с никакви конкретни примери и предвиждания, които да 

обосновават реално и в конкретно числово изражение оферирането на изключително 

кратък срок за изпълнение на строителството. 

В заключение участникът се позовава на: наличие на ресурс от материална база, 

строителна техника, механизация и електроинструменти; изградена контактна мрежа и 

коректни отношения с доставчици и дистрибутори; екип с богат опит, натрупан в 

качествено, успешно и в срок изпълнени договори; използване на достатъчен брой високо 

квалифицирани специалисти; кадрова, материална и техническа обезпеченост; 

съсредоточаване на много работна сила с цел изпълнение в кратък период от време; високо 

квалифицирани кадри с опит при изпълнението на подобни проекти, но въз основа на 

гореизложените подробни мотиви комисията счита, че посочените обстоятелства не са 

обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) и не обосновават изключителното 

намаляване на срока за изпълнение на строителството. Участникът се позовава на: 

използване на иновативни методи и подходи за осигуряване на достъп до фасадите, но 

комисията не счита метода за иновативен, а за нормално присъщ при изпълнението на 

поръчката и съответстващ на нормалните строителни практики, като в конкретика не е 

обосновано как посочения метод оправдава в конкретно стойностно изражение 

намаляването на срока за изпълнение на строителството, за което са описани подробни 

мотиви; използване на диференциран подход при изпълнението на задачите, правилно 

плануване на изпълнението на работите чрез застъпване и последователност при работа в 

максимален брой работни зони, увеличаване и съсредоточаване на значителна работна сила 

за изпълнение на възложените дейности, но посочените твърдения са общи и не са 

съпроводени с никакви конкретни предвиждания – не са видни предвиждания на участника 

за време и последователност на работите на всеки екип, не е видно кои екипи ще работят 

успоредно и кои последователно и за какъв период от време, не са видни предвижданията на 

участника за успоредно изпълнение на видове работи и за откриване на различни фронтове 

за паралелна работа, не са анализирани, описани и визуализирани видовете строителни 

работи като времетраене, технологична последователност, технологичното време за 

изчакване между тях, така че за комисията, с представяне на разпределението на 

ресурсите за изпълнение на посочените видове работи, да станат ясни конкретните 

предвиждания на участника за изпълнение на поръчката, на база на което да бъде направен 

обективен анализ относно тяхната изпълнимост и реална възможност за реализиране. 

В обосновката на участника не са засегнати по идентифицираните ключови 

моменти и съществени фактори формиращи, съдържанието на срока за изпълнение на 

строителството обосноваващи реалността и обективността му, а именно: 1. Не са 

дефинирани всички отделни видове строителни работи, като единствено са представени 

някои от тях в окрупнен и прекалено схематичен вид – дограмаджийски работи; 

топлоизолационни работи; покривни топлоиозлационни работи и направа на циментова 

замазка; хидроизолационни работи по покрива; тенекеджийски работи; зидаро-мазачески 

работи; бояджийски работи и шпакловки; електрически работи; 2. Не е определена 

технологичната последователност на работите, съобразно съответната 

взаимозависимост между отделните работи; 3. Не са представени данни за 

производителността на използваните ресурси; 4. Не е дефинирана продължителността на 

всеки един вид строителни работи.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Срок за изпълнение на строителството (О2). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ИНФРА БИЛД 

ПРОЕКТ“ ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения срок за изпълнение на 

строителството (О2) от 30 /тридесет/ календарни дни. 
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 Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение по отношение на всеки от 

горепосочените показатели и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 

от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29 от 08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г., за което 

правя препращане. 

 

2. „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Установено е, че офертата на участника съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на строителството (О2), Гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4), Гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) и Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), всяко от които предложения е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените в останалите 

оферти по обособената позиция съответни срокове. Правилно е осъществено правомощието 

по чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.), като от участника е изискано да представи в срок от 3 /три/ 

работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на посочените предложения. 

Получаването на уведомлението от страна на участника е надлежно удостоверено. Преди 

изтичане на срока в деловодството на община Смолян е заведена обосновка от участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложените 

Срок за изпълнение на строителството (О2), Гаранционен срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4), Гаранционен 

срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи 

на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) и Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), комисията е преценила, че са 

налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на 

дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на всяко от горепосочените 

предложения, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат 

достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, 

поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в 

резюме, както следва: 

 1. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения срок за 

изпълнение на строителството комисията прецени, че са налице основанията, 

закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството 

следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 
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посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е 

да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в 

нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като 

твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към 

категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обосновката на участника, при обосноваването на по-кратък срок за изпълнение 

на строителството, следва да бъдат идентифицирани и подробно представени и изяснени, 

следните ключови моменти и съществени фактори, формиращи, като цяло съдържанието 

на срока за изпълнение на строителството и обосноваващи реалността и обективността 

му, а именно: 1. Подробно дефиниране на отделните видове строителни работи; 2. 

Определяне на технологичната последователност на работите, съобразно съответната 

взаимозависимост между отделните работи; 3. Определяне на необходимите ресурси за 

изпълнение на всяка работа; 4. Определяне на производителността на използваните 

ресурси; 5. Определяне на продължителността на всяка работа. 

Следва да се отбележи, че обосновката на участника основно е изградена върху 

обстоятелства, относими към изискванията за подбор – наличие на опит при изпълнението 

на сходно строителство. Изтъкването на факта, че участникът притежава опит в 

дейности, сходни с предмета на поръчката, не е обективно обстоятелство по смисъла на 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), тъй като от една страна наличието на опит е заложено от 

Възложителя в документацията за участие като минимално техническо изискване, на 

което всеки един участник трябва да отговаря, а от друга, дори и да се приеме че има 

реално отношение към определяне на срока за изпълнение, не е изяснено по какъв начин 

описания опит би повлиял върху формирането на срока за изпълнение на поръчката в 

конкретни измерения и по-конкретно, не е изяснено по какъв начин опитът при 

изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането на значително по-кратък 

срок за изпълнение на строителството – до какви конкретни предвиждания и организация 

води този опит, така че да помогне на участника да изпълни строителството в 

изключително по-кратки срокове спрямо останалите участници, които също са 

удостоверили наличието на опит при строителството на сходни обекти. Също така не 

изяснено с какви ресурси участникът е изпълнявал предходни сходни договори и при какви 

съществени условия и дали при изпълнението на настоящата поръчка участника 

предвижда изпълнението да бъде осъществено със същите ресурси и при същата 

производителност. При липсата на конкретни разяснение и предвиждания комисията 

счита, че посочените обстоятелства във връзка с опита на участника имат значение за 

предварителния подбор на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради 

което, допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като 

обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава 

заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Наличието на технически 

възможности е заложено от Възложителя в документацията за участие като минимално 

техническо изискване, на което всеки един участник трябва да отговаря, с оглед на което 

не може да се приеме като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

Участникът сочи, че предложението му е базирано на предварителни анализи и 

разчети, изработени със специализиран софтуер Building Mаnager, показващи, че с така 

представения инженерно-технически екип и достатъчен ресурс строителни работници 

предложеният срок за изпълнение на строителството е реален и обектът ще бъде изпълнен 

в срок при спазване изискванията на възложителя, но посоченото твърдение не е 

подкрепено с никакви конкретни доказателства. Участникът нито е удостоверил 

действителното наличие на предварителни анализи и разчети, нито е представил 

предвижданията си за инженерно-технически екип и достатъчен ресурс, по отношение на 
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който комисията да направи преценка за достатъчност. При липсата на конкретна 

информация комисията не разполага с база, въз основа на която да извърши преценка кои 

конкретни предвиждания са продиктували продължителността на оферирания срок за 

изпълнение на строителството. В обосновката на участника не са засегнати по никакъв 

начин ключовите моменти и съществените фактори, формиращи съдържанието на срока 

за изпълнение на строителството и обосноваващи реалността и обективността му, а 

именно: 1. Не са дефинирани, по никакъв начин, видовете строителни работи; 2. Не е 

определена технологичната последователност на работите, съобразно съответната 

взаимозависимост между отделните работи; 3. Не са определени всички съществени и 

необходими ресурси за изпълнение на всяка работа; 4. Не са представени данни за 

производителността на използваните ресурси; 5. Не е дефинирана на продължителността 

на всеки един вид строителни работи.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Срок за изпълнение на строителството (О2). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „АЛФАМАРКЕТ 

ПРИМ“ ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения срок за изпълнение на 

строителството (О2) от 53 /петдесет и три/ календарни дни. 

 2. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии, комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, 

ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да бъде 

отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.2 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години, като в действащото 

законодателство и документацията за обществена поръчка липсват ограничения за 

максимален праг на съответния гаранционен срок. Спазването на изискванията на 

нормативната уредба са свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с 

предварително обявените от възложителя условия, като спазването им не е задължително 

автоматично да води до обективност на направеното предложение досежно оферирането 
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на съответния гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен 

от участника. 

Част от обосновката е изградена върху обстоятелства, относими към 

изискванията за подбор, свързани с наличието на опит, които представляват минимални 

технически изисквания, на които всеки един участник трябва да отговаря. Не е загатнато 

по какъв начин опитът при изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането 

на този гаранционен срок. Посоченото обстоятелство има значение за предварителния 

подбор на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което, 

допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни 

обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне 

на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката. Осигуряването на качеството на материалите е нормално 

присъщо задължение на изпълнителя и същото е предвидено в клаузите на проекта на 

договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, детайли, 

конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора, 

като материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали; да 

вложи при строителството качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, 

отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Методическите указания по изпълнение Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради и  Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 

325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, като съответствието се удостоверява по реда 

на същата наредба. Съблюдаването на посочените изисквания е задължение на участника, 

определен за изпълнител, и не представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, 

ал. 2 от ЗОП (отм.). Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са 

дадени други допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с 

оферирания гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с 

предварително обявените от възложителя условия, в това число техническите 

спецификации и проекта на договор, като спазването им не води автоматично до 

обективност на направеното предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в 

настоящия случай следва да бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от 

участника.  

Участникът обуславя оферирания от него гаранционен срок освен със сертификати 

и декларации за съответствие, така и с приложени гаранционни писма от доставчици и 

производители на материали и изделия. Прави впечатление, че повечето сертификати и 

декларации за съответствие са издадени пред 2012г., което не е свързано с поемането на 

конкретен ангажимент при изпълнението на настоящата поръчка, но дори да се 

предположи, че производителите на посочените материали и изделия ще поемат същите 

гаранционни ангажименти към участника при изпълнението и на настоящата поръчка, 

това отново не определя обективността на оферирания гаранционен срок. Гаранционните 

ангажименти на производителите на материали и изделия са свързани със задължението 

им за замяна на доставката при установяване на некачествени или дефектни материали и 

изделия, но не и с възникване на задължения за влагането им в строителството, което е 

ангажимент на изпълнителя /гаранционната отговорност на производителите на 

материали и изделия е сведена до замяна на дефектните материали и изделия с нови, а не 

до осъществяване на ангажименти по строителство и повторното им влагане/. 

Качеството на материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава 

оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за 

срока на гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите 

съставни елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, 

но и съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 
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максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. В конкретния случай участникът е посочил най-общо, че се 

позовава на качеството на материалите и предоставените гаранции от производителите, 

съчетано с правилното им влагане по време на строителните процеси. Действително, 

спазването на правилната технология за изпълнение на видовете работи има отношение 

към експлоатационния период, в който да не настъпват дефекти, но това не е от 

категорията на обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), доколкото представлява 

нормално присъщо към изпълнението задължение съгласно клаузите на проекта на договор, 

чиито разпоредби на чл.14, ал.1, т.15.1 и 15.4 гласят, че изпълнителят следва да извърши 

строителството като организира и координира цялостния строителен процес съобразно 

одобрения технически инвестиционен проект, ведно с приложените към него подробни 

количествено-стойностни сметки и анализи на единичните цени, с грижата на добрия 

търговец и в съответствие с правилата за изпълнение на строителните и монтажните 

работи и предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, 

технически и технологичните правила и нормативи за съответните дейности. Отделно от 

това, налице са гаранционни писма от производителите на материали и изделия, но 

поетите гаранции и твърдения не са удостоверени по никакъв начин -  не са представени 

обосновка на гаранционен срок, резултати от изпитване и/или други доказателства, който 

да свидетелстват за определената трайност с точна определена продължителност на 

предвижданите за влагане в строителството материали. Освен това по същество 

обосноваването на гаранционен срок само с качеството на вложените материали е 

неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не 

съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята същност, 

следва да се определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в 

който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не 

по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 

гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без 

да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна 

отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок.  

В изпълнение на дейностите по поръчката определеният за изпълнител участник 

безспорно следва да изпълни определени строителни дейности за възстановяване на 

строителни контрукции на сградата и съоръженията, претърпели аварии,  като 

конкретните видове и количества работи следва да бъдат обективирани в инвестиционния 

проект, който следва да бъде изготвен. За посочените видове работи участникът оферира 

значителен гаранционен период - 360 месеца или 30 години, чиято продължителност по 

никакъв начин не се доказва от самосебе си. Предвижданията за влагане на качествени 

материали и наличието на отговорност на производителите за качествата на 

материалите и изделията, имат влияние върху оферирания от участника гаранционен срок, 

но обективно от техническа гледна точка не биха могли напълно да гарантират и 

обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в него. Представената обосновка не само 

не обезпечава и не изключва настъпването на дефекти в гаранционния период – дори и най-

незначителни, но също така и не дава конкретен отговор, предвиждания и ответна 

реакция при настъпването им, а единствено участникът декларира готовност да поеме 

отговорност. Участникът оферира значителен гаранционен период - 360 месеца или 30 

години, а дефектите, дори в най-незначителния изпълнен от участника елемент по 
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строителството, могат да доведат до конструктивното засягане на сградата, което 

безспорно е свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване и възникване на разходи по 

отстраняването им. Следователно, съществено за гаранционния срок е финансово- 

икономическото и техническо планиране за отстраняване в договорените срокове на 

появилите се дефекти за собствена сметка. Дори при гаранционно и без допълнително 

заплащане предоставяне на материали от производителя, пак би бил налице ангажимент 

на участника да осъществи дейностите по подмяната и влагането им. За обезпечаване на 

гаранционния срок имат значение и редица други фактори, които не са отчетени от 

участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и съхранението 

във времето на техническата информация, осигуряване на техническа приемственост в 

екипа на участника, мерки, свързани със спиране от производство на даден материал, 

невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между новите 

произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и дефектирали. 

Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури нормалното 

функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите 

дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не 

могат да бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно 

разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 

г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни 

срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-голям 

период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е в пряка зависимост от всестранния 

анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и технически възможности 

за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които следва в настоящия случай да 

бъдат обосновани от участника с оглед преценка на обективността на направеното 

предложение. 

Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Участникът най-общо посочва, 

че при възникнала необходимост специалистите ще отреагират в рамките на 

предвидените от закона време и място и че поема отговорност за оферирания гаранционен 

срок с всички произтичащи от това финансови, технологични и монтажни последици, но по 

никакъв начин не е загатнато наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото 

оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в 

оферирания гаранционен срок. В резултат на изложеното участника не е удостоверил, че 

притежава необходимите финансово- икономически и технически възможности за 

обезпечаване на оферирания гаранционен срок.  

Участникът обосновава предложения гаранционен срок и с проектния 

експлоатационен срок от 50 години на конструкцията на сградата съгласно чл.10, ал.2 от 

Наредба №3 от 21.07.2004 за основните положения за проектиране на конструкциите на 

строежите и въздействията върху тях. Посочената наредба въвежда основни положения 

за проектиране на строителните конструкции и на фундаментите и земната основа на 

строежите (сградите и съоръженията), които намират приложение както при 
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проектирането на конструкции на нови строежи, така и при реконструкции, 

преустройства, основни ремонти или смяна на предназначението на съществуващи 

строежи. Изискванията на посочената наредба въвеждат минимално изискуема 

продължителност на проектния експлоатационен срок на конструкциите на строежите, 

но предвижданията на нормативната уредба в тази насока не водят автоматично до 

обективност на направеното предложение досежно оферирането на съответния 

гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен от участника. 

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 

срок, като липсва каквото и да било конкретно планиране или предвиждания за ответна 

реакция от страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в техническото предложение за 

изпълнение на поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички 

елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани 

при определянето на гаранционния срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, претърпели аварии. 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „АЛФАМАРКЕТ 

ПРИМ“ ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за 

възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии от 360 

/триста и шестдесет/ месеца, надвишаващ с над 3 пъти минимално определения съгласно 

чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 3. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда, комисията 

прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради 

което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да 

не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 
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използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 5 години, като в действащото законодателство и документацията за 

обществена поръчка липсват ограничения за максимален праг на съответния гаранционен 

срок. Спазването на изискванията на нормативната уредба са свързани с допустимостта 

на офертата и съответствието й с предварително обявените от възложителя условия, 

като спазването им не е задължително автоматично да води до обективност на 

направеното предложение досежно оферирането на съответния гаранционния срок, който 

следва да бъде надлежно доказан като обективен от участника. 

Част от обосновката е изградена върху обстоятелства, относими към 

изискванията за подбор, свързани с наличието на опит, които представляват минимални 

технически изисквания, на които всеки един участник трябва да отговаря. Не е загатнато 

по какъв начин опитът при изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането 

на този гаранционен срок. Посоченото обстоятелство има значение за предварителния 

подбор на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което, 

допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни 

обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне 

на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката. Осигуряването на качеството на материалите е нормално 

присъщо задължение на изпълнителя и същото е предвидено в клаузите на проекта на 

договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, детайли, 

конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора, 

като материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали; да 

вложи при строителството качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, 

отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Методическите указания по изпълнение Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради и  Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 

325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, като съответствието се удостоверява по реда 

на същата наредба. Съблюдаването на посочените изисквания е задължение на участника, 

определен за изпълнител, и не представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, 

ал. 2 от ЗОП (отм.). Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са 

дадени други допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с 

оферирания гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с 

предварително обявените от възложителя условия, в това число техническите 

спецификации и проекта на договор, като спазването им не води автоматично до 

обективност на направеното предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в 

настоящия случай следва да бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от 

участника.  
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Участникът обуславя оферирания от него гаранционен срок освен със сертификати 

и декларации за съответствие, така и с приложени гаранционни писма от доставчици и 

производители на материали и изделия. Прави впечатление, че повечето сертификати и 

декларации за съответствие са издадени пред 2012г., което не е свързано с поемането на 

конкретен ангажимент при изпълнението на настоящата поръчка, но дори да се 

предположи, че производителите на посочените материали и изделия ще поемат същите 

гаранционни ангажименти към участника при изпълнението и на настоящата поръчка, 

това отново не определя обективността на оферирания гаранционен срок. Гаранционните 

ангажименти на производителите на материали и изделия са свързани със задължението 

им за замяна на доставката при установяване на некачествени или дефектни материали и 

изделия, но не и с възникване на задължения за влагането им в строителството, което е 

ангажимент на изпълнителя /гаранционната отговорност на производителите на 

материали и изделия е сведена до замяна на дефектните материали и изделия с нови, а не 

до осъществяване на ангажименти по строителство и повторното им влагане/. 

Качеството на материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава 

оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за 

срока на гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите 

съставни елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, 

но и съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 

максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. В конкретния случай участникът е посочил най-общо, че се 

позовава на качеството на материалите и предоставените гаранции от производителите, 

съчетано с правилното им влагане по време на строителните процеси. Действително, 

спазването на правилната технология за изпълнение на видовете работи има отношение 

към експлоатационния период, в който да не настъпват дефекти, но това не е от 

категорията на обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), доколкото представлява 

нормално присъщо към изпълнението задължение съгласно клаузите на проекта на договор, 

чиито разпоредби на чл.14, ал.1, т.15.1 и 15.4 гласят, че изпълнителят следва да извърши 

строителството като организира и координира цялостния строителен процес съобразно 

одобрения технически инвестиционен проект, ведно с приложените към него подробни 

количествено-стойностни сметки и анализи на единичните цени, с грижата на добрия 

търговец и в съответствие с правилата за изпълнение на строителните и монтажните 

работи и предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, 

технически и технологичните правила и нормативи за съответните дейности. Отделно от 

това, налице са гаранционни писма от производителите на материали и изделия, но 

поетите гаранции и твърдения не са удостоверени по никакъв начин -  не са представени 

обосновка на гаранционен срок, резултати от изпитване и/или други доказателства, който 

да свидетелстват за определената трайност с точна определена продължителност на 

предвижданите за влагане в строителството материали. Освен това по същество 

обосноваването на гаранционен срок само с качеството на вложените материали е 

неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не 

съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята същност, 

следва да се определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в 

който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не 

по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 
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гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без 

да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна 

отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок.  

В изпълнение на дейностите по поръчката определеният за изпълнител участник 

безспорно следва да изпълни определени строителни дейности по изпълнение на 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и/или антикорозионни работи,  

като конкретните видове и количества работи следва да бъдат обективирани в 

инвестиционния проект, който следва да бъде изготвен. За посочените видове работи 

участникът оферира значителен гаранционен период - 300 месеца или 25 години, чиято 

продължителност по никакъв начин не се доказва от самосебе си. Предвижданията за 

влагане на качествени материали и наличието на отговорност на производителите за 

качествата на материалите и изделията, имат влияние върху оферирания от участника 

гаранционен срок, но обективно от техническа гледна точка не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в него. Представената 

обосновка не само не обезпечава и не изключва настъпването на дефекти в гаранционния 

период – дори и най-незначителни, но също така и не дава конкретен отговор, 

предвиждания и ответна реакция при настъпването им, а единствено участникът 

декларира готовност да поеме отговорност. Участникът оферира значителен гаранционен 

период - 300 месеца или 25 години, а дефектите, дори в най-незначителния изпълнен от 

участника елемент по строителството, могат да доведат до засягане на изолацията 

сградата, което безспорно е свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване и 

възникване на разходи по отстраняването им. Следователно, съществено за гаранционния 

срок е финансово- икономическото и техническо планиране за отстраняване в 

договорените срокове на появилите се дефекти за собствена сметка. Дори при гаранционно 

и без допълнително заплащане предоставяне на материали от производителя, пак би бил 

налице ангажимент на участника да осъществи дейностите по подмяната и влагането им. 

За обезпечаване на гаранционния срок имат значение и редица други фактори, които не са 

отчетени от участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и 

съхранението във времето на техническата информация, осигуряване на техническа 

приемственост в екипа на участника, мерки, свързани със спиране от производство на 

даден материал, невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между 

новите произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и 

дефектирали. Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури 

нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на 

скритите дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. 

Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за 

строителния обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните нормативно 

установени срокове съгласно разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разбира се, налице е възможност да 

бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни срокове от нормативно установените и 

изпълнителят да носи отговорност за по-голям период. Това обаче, както беше посочено 

по-горе, е в пряка зависимост от всестранния анализ на възможните дефекти и финансово- 

икономическите и технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен 

срок, които следва в настоящия случай да бъдат обосновани от участника с оглед преценка 

на обективността на направеното предложение. 

Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 
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своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Участникът най-общо посочва, 

че при възникнала необходимост специалистите ще отреагират в рамките на 

предвидените от закона време и място и че поема отговорност за оферирания гаранционен 

срок с всички произтичащи от това финансови, технологични и монтажни последици, но по 

никакъв начин не е загатнато наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда. Не е представен и 

технически план (мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси) за 

осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок. В резултат 

на изложеното участника не е удостоверил, че притежава необходимите финансово- 

икономически и технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен срок.  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 

срок, като липсва каквото и да било конкретно планиране или предвиждания за ответна 

реакция от страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в техническото предложение за 

изпълнение на поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички 

елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани 

при определянето на гаранционния срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда. 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „АЛФАМАРКЕТ 

ПРИМ“ ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда от 300 /триста/ месеца, надвишаващ с 5 пъти 

минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

 4. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните 

показатели, комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 

от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а 

обосновката следва да не бъде приета. 
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 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за всички видове строителни, 

монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 

работите по т. 1, 2 и 3 от наредбата - 5 години, като в действащото законодателство и 

документацията за обществена поръчка липсват ограничения за максимален праг на 

съответния гаранционен срок. Спазването на изискванията на нормативната уредба са 

свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с предварително обявените 

от възложителя условия, като спазването им не е задължително автоматично да води до 

обективност на направеното предложение досежно оферирането на съответния 

гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен от участника. 

Част от обосновката е изградена върху обстоятелства, относими към 

изискванията за подбор, свързани с наличието на опит, които представляват минимални 

технически изисквания, на които всеки един участник трябва да отговаря. Не е загатнато 

по какъв начин опитът при изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането 

на този гаранционен срок. Посоченото обстоятелство има значение за предварителния 

подбор на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което, 

допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни 

обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне 

на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката. Осигуряването на качеството на материалите е нормално 

присъщо задължение на изпълнителя и същото е предвидено в клаузите на проекта на 

договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, детайли, 

конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора, 

като материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали; да 

вложи при строителството качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, 

отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Методическите указания по изпълнение Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради и  Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 

325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, като съответствието се удостоверява по реда 

на същата наредба. Съблюдаването на посочените изисквания е задължение на участника, 
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определен за изпълнител, и не представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, 

ал. 2 от ЗОП (отм.). Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са 

дадени други допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с 

оферирания гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с 

предварително обявените от възложителя условия, в това число техническите 

спецификации и проекта на договор, като спазването им не води автоматично до 

обективност на направеното предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в 

настоящия случай следва да бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от 

участника.  

Участникът обуславя оферирания от него гаранционен срок освен със сертификати 

и декларации за съответствие, така и с приложени гаранционни писма от доставчици и 

производители на материали и изделия. Прави впечатление, че повечето сертификати и 

декларации за съответствие са издадени пред 2012г., което не е свързано с поемането на 

конкретен ангажимент при изпълнението на настоящата поръчка, но дори да се 

предположи, че производителите на посочените материали и изделия ще поемат същите 

гаранционни ангажименти към участника при изпълнението и на настоящата поръчка, 

това отново не определя обективността на оферирания гаранционен срок. Гаранционните 

ангажименти на производителите на материали и изделия са свързани със задължението 

им за замяна на доставката при установяване на некачествени или дефектни материали и 

изделия, но не и с възникване на задължения за влагането им в строителството, което е 

ангажимент на изпълнителя /гаранционната отговорност на производителите на 

материали и изделия е сведена до замяна на дефектните материали и изделия с нови, а не 

до осъществяване на ангажименти по строителство и повторното им влагане/. 

Качеството на материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава 

оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за 

срока на гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите 

съставни елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, 

но и съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 

максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. В конкретния случай участникът е посочил най-общо, че се 

позовава на качеството на материалите и предоставените гаранции от производителите, 

съчетано с правилното им влагане по време на строителните процеси. Действително, 

спазването на правилната технология за изпълнение на видовете работи има отношение 

към експлоатационния период, в който да не настъпват дефекти, но това не е от 

категорията на обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), доколкото представлява 

нормално присъщо към изпълнението задължение съгласно клаузите на проекта на договор, 

чиито разпоредби на чл.14, ал.1, т.15.1 и 15.4 гласят, че изпълнителят следва да извърши 

строителството като организира и координира цялостния строителен процес съобразно 

одобрения технически инвестиционен проект, ведно с приложените към него подробни 

количествено-стойностни сметки и анализи на единичните цени, с грижата на добрия 

търговец и в съответствие с правилата за изпълнение на строителните и монтажните 

работи и предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, 

технически и технологичните правила и нормативи за съответните дейности. Отделно от 

това, налице са гаранционни писма от производителите на материали и изделия, но 

поетите гаранции и твърдения не са удостоверени по никакъв начин -  не са представени 

обосновка на гаранционен срок, резултати от изпитване и/или други доказателства, който 

да свидетелстват за определената трайност с точна определена продължителност на 

предвижданите за влагане в строителството материали. Освен това по същество 

обосноваването на гаранционен срок само с качеството на вложените материали е 

неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не 
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съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята същност, 

следва да се определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в 

който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не 

по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 

гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без 

да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна 

отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок.  

В изпълнение на дейностите по поръчката определеният за изпълнител участник 

безспорно следва да изпълни определени строителни дейности - строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, като конкретните видове и 

количества работи следва да бъдат обективирани в инвестиционния проект, който следва 

да бъде изготвен. За посочените видове работи участникът оферира значителен 

гаранционен период - 240 месеца или 20 години, чиято продължителност по никакъв начин 

не се доказва от самосебе си. Предвижданията за влагане на качествени материали и 

наличието на отговорност на производителите за качествата на материалите и 

изделията, имат влияние върху оферирания от участника гаранционен срок, но обективно 

от техническа гледна точка не биха могли напълно да гарантират и обезпечат липсата на 

каквито и да било дефекти в него. Представената обосновка не само не обезпечава и не 

изключва настъпването на дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни, но 

също така и не дава конкретен отговор, предвиждания и ответна реакция при 

настъпването им, а единствено участникът декларира готовност да поеме отговорност. 

Участникът оферира значителен гаранционен период - 240 месеца или 20 години, а 

дефектите, дори в най-незначителния изпълнен от участника елемент по строителството, 

могат да доведат до засягане на сградата, което безспорно е свързано с необходимост от 

ресурсно обезпечаване и възникване на разходи по отстраняването им. Следователно, 

съществено за гаранционния срок е финансово- икономическото и техническо планиране за 

отстраняване в договорените срокове на появилите се дефекти за собствена сметка. Дори 

при гаранционно и без допълнително заплащане предоставяне на материали от 

производителя, пак би бил налице ангажимент на участника да осъществи дейностите по 

подмяната и влагането им. За обезпечаване на гаранционния срок имат значение и редица 

други фактори, които не са отчетени от участника - такива биха могли да бъдат: 

мероприятия относно воденето и съхранението във времето на техническата информация, 

осигуряване на техническа приемственост в екипа на участника, мерки, свързани със 

спиране от производство на даден материал, невъзможност за снабдяването му или 

несъвместимост след време между новите произвеждани материали и тези, вложени в 

строителството на обекта и дефектирали. Предвиждането на задължителен гаранционен 

срок има за цел да осигури нормалното функциониране и ползване на завършения 

строителен обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането на строежа и 

въвеждането му в експлоатация. Гаранционните срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между 

възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не могат да бъдат по-малки от 

минималните нормативно установени срокове съгласно разпоредбата на чл.20, ал.4 от 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разбира се, налице е възможност да 
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бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни срокове от нормативно установените и 

изпълнителят да носи отговорност за по-голям период. Това обаче, както беше посочено 

по-горе, е в пряка зависимост от всестранния анализ на възможните дефекти и финансово- 

икономическите и технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен 

срок, които следва в настоящия случай да бъдат обосновани от участника с оглед преценка 

на обективността на направеното предложение. 

Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Участникът най-общо посочва, 

че при възникнала необходимост специалистите ще отреагират в рамките на 

предвидените от закона време и място и че поема отговорност за оферирания гаранционен 

срок с всички произтичащи от това финансови, технологични и монтажни последици, но по 

никакъв начин не е загатнато наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  

гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови 

и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 

инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните показатели. Не е 

представен и технически план (мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси) 

за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок. В 

резултат на изложеното участника не е удостоверил, че притежава необходимите 

финансово- икономически и технически възможности за обезпечаване на оферирания 

гаранционен срок.  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 

срок, като липсва каквото и да било конкретно планиране или предвиждания за ответна 

реакция от страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в техническото предложение за 

изпълнение на поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички 

елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани 

при определянето на гаранционния срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите 

по предходните показатели. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни 

работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както 

и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните 

показатели. 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „АЛФАМАРКЕТ 

ПРИМ“ ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 
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обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за всички 

видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по предходните показатели от 240 /двеста и 

четиридесет/ месеца, надвишаващ с 4 пъти минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение по отношение на всеки от 

горепосочените показатели и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 

от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29 от 08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г., за което 

правя препращане. 

 

 

III.5. По Обособена позиция № 15: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, бл. 

№ 15: 

 

„СКАЙ МОНТ” ЕООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3 от 

ЗОП (отм.) във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия 

за разглеждане на офертите по отношение направения подбор, изложени в протоколите от 

нейната работа. 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 3, са налице 

следните липси и несъответствия с изискванията на възложителя: 

С ценовата си оферта участникът е предложил обща цена за изпълнение на поръчката: 

571 652.00 лева без ДДС, формирана на база на следните цени, по видове дейности, както 

следва: за извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор – 21 120.00 лева без 

ДДС, за изпълнение на строителните и монтажни работи – 550 532.00 лева без ДДС, което 

ценово предложение от една страна надхвърля максимално предвидената от възложителя 

обща цена за изпълнение на обособената позиция, а от друга страна надхвърля максимално 

предвидената от възложителя цена за изпълнение на строителните и монтажни работи. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.5 от Информация относно Обособена 

позиция № 15, представляваща Приложение Б към обявлението за обществената поръчка, и 

т. 7 от Описание и специфични условия на поръчката – Книга III от Документацията за 

участие, максимално допустимите цени по обособената позиция са, както следва: Обособена 

позиция № 15: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, 

община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, бл. № 15 - до 569 652.00 лева без ДДС, 

формирана на база на следните максимално допустими цени, по видове дейности, както 

следва: за извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор – до 30 792.00 лева 

без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни работи – до 538 860.00 лева без ДДС. 

Видно от гореизложеното ценовото предложение на участникът надхвърля максимално 

определените от възложителя стойности. 
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На следващо място систематично сред документите и информацията, съдържащи се в 

плик № 3, участникът е приложил единствено Ценово предложение, изготвено по образец 

Приложение № 3а, като в офертата му липсват изискуемите от Възложителя: Хонорар – 

сметка за изготвянето на инвестиционeн проект във фаза технически проект по образец  

Приложение № 3 б и План – сметка за авторски надзор при изпълнение на СМР образец 

Приложение № 3 в. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.17 и т.18 от раздел 

ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.17 и т.8.18 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, съдържанието на 

Плик № 3 „Предлагана цена” от офертата на участника трябва да включва: Ценово 

предложение – изготвено по образец съгласно приложение № 3 a,  Хонорар сметка за 

проектиране – изготвена по образец съгласно приложение № 3 б,  План - сметка за авторски 

надзор – изготвена по образец съгласно приложение № 3 в. В офертата на участника 

систематично сред документите съдържащи се в плик № 3 не е налице представяне на 

Хонорар сметка за проектиране – изготвена по образец съгласно приложение № 3 б и План - 

сметка за авторски надзор – изготвена по образец съгласно приложение № 3 в. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП (отм.) при изготвяне на офертата да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия.  

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

29/08.07.2016г. -  протокол № 8 от 05.08.2016г.. 

 

 

III.6. По Обособена позиция № 16: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров № 1, 

блок Б-2: 

 

КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС”. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия 

за разглеждане на офертите по отношение направения подбор, изложени в протоколите от 

нейната работа. 

Участникът е допуснал следните липси и несъответствия в изготвената от него ценова 

оферта:   

Систематично сред документите и информацията, съдържащи се в плик № 3, 

участникът е приложил План – сметка за авторски надзор при изпълнение на СМР, изготвена 

по образец съгласно Приложение № 3 в, в която е посочена единствено крайна сума за 

изпълнение на авторски надзор при изпълнение на СМР в размер на 6 000.00 лева, но 

липсват каквито и да е било данни относно ценообразуващите показатели по т.2-5 от 

таблицата в съответния образец, които да дават яснота относно: Максимално вложено време 

(време за работа на обекта и времето за път),  Часова ставка (разценка) по съответната 

специалност (лева без ДДС/час),  Стойност авторски надзор (от колона 2х3) и Разходи за 

командировки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.18 от раздел ІII.2.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.8.18 на раздел III „Указания за подготовка на 

офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
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неразделна част от документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 3 

„Предлагана цена” от офертата на участника трябва да включва надлежно попълнена: План - 

сметка за авторски надзор – изготвена по образец съгласно приложение № 3 в. В офертата на 

участника систематично сред документите, съдържащи се в плик № 3, е налице представяне 

на План - сметка за авторски надзор – изготвена по образец съгласно приложение № 3 в, в 

която обаче липсват данни относно ценообразуващите елементи за съответната дейност, 

каквито са: Максимално вложено време (време за работа на обекта и времето за път),  Часова 

ставка (разценка) по съответната специалност (лева без ДДС/час),  Стойност авторски надзор 

(от колона 2х3) и Разходи за командировки. 

В конкретния случай, комисията не би могла да установи волята на участника по 

отношение на ценообразуващите елементи за дейността и не е видно на база на какво 

участникът е формирал цената на авторския надзор. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП (отм.) при изготвяне на офертата да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия.  

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

29/08.07.2016г. -  протокол № 8 от 05.08.2016г.. 

 

 

III.7. По Обособена позиция № 17: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 

24 А, бл. Прогрес Е-1, Е-2: 

 

1. „ДИМИТРОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД“ ЕООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

(отм.). 

Мотиви: Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия 

за разглеждане на офертите по отношение направения подбор, изложени в протоколите от 

нейната работа. 

От участника не са представени всички изискуеми от възложителя документи за 

подбор и са налице следните нередовности: 

 Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 5 /пет/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката строителство. Съгласно 

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

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 

поръчка, участникът трябва да е изпълнил през последните 5 /пет/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, строителство, свързано с изпълнение на строителни, 

монтажни и/или ремонтни работи по изграждане, реконструкция и/или ремонт на сграда 

за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна, което изискване се доказва 

със Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през 

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

образец съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към един или няколко измежду 

следните документи: посочване на публичен/ни регистър/ри, в който/които се съдържа 

информация за акта/овете за въвеждане на строежа/ите в експлоатация, която 
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информация включва данни за компетентния/те орган/и, който/които е/са издал/и 

този/тези акт/ове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и 

вида на строителството; заверено/и от участника копие/я на удостоверение/я за добро 

изпълнение, което/които съдържа/т стойността, датата, на която е приключило 

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

съответствие с нормативните изисквания. Удостоверението/ята следва да съдържа/т и 

дата и подпис на издателя и данни за контакт; заверено/и от участника копие/я на 

документ/и, удостоверяващ/и изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни 

дейности. Систематично сред документите на участника, удостоверяващи неговия опит, е 

налице Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през 

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

образец съгласно приложение № 11, в който е описано изпълнението на 1 /едно/ 

строителство, сходното с предмета на поръчката, като получател/възложител по него е 

посочено лицето Борислав Величков. Като доказателство за изпълненото строителство 

участникът е представил под формата на копие на препоръка за добро изпълнение от 

„Бул Фото Ойлс“ АД, като лицето издало препоръката е Николай Иванов Ненков. В 

представения Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изготвен  по 

образец съгласно приложение № 11, не се съдържа информация за дата на приключване 

изпълнението на строителството. Приложената препоръка за добро изпълнение също не  

съдържа информация за дата на приключване изпълнението на строителството, с оглед на 

което не може да се направи обосновано заключение, че строителството е било изпълнено 

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

това препоръката за добро изпълнение е издадена от лице, различно от лицето, за което е 

изпълнено строителството, съгласно Списъка на сходното с предмета на поръчката 

строителство, изготвен  по образец съгласно приложение № 11, като не е ясно каква е 

връзката между посоченото лице и лицето, издало препоръката. 

Посоченото обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя за подбор, 

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

поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 Участникът не е удостоверил, че разполага с проектантски екип с пълна проектантска 

правоспособност в минимално изискуем състав, включващ минимум 6 /шест/ 

специалисти, в това число: - Ръководител на проектантския екип, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: а) да притежава диплома за завършено висше 

образование, образователна степен магистър, квалификация строителен 

инженер/архитект или еквивалентна; б) в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

/ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване 

на професионални квалификации /ЗППК/; - Инженер конструктор, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: а) да притежава диплома за завършено висше 

образование, образователна степен магистър, специалност строителство на сгради и 

съоръжения /ССС/ или еквивалентна; б) в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

/ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване 

на професионални квалификации /ЗППК/. За изпълнението на обособената позиция 

участникът е предвидил екип от пет специалисти, в който един от специалистите – инж. 

Радослав Иванов Радев, да е едновременно: Ръководител на проектантския екип и 

Инженер конструктор. Посоченото обстоятелство не отговаря на минималните 

технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.2 на раздел ІII.2.3 
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от обявлението за обществената поръчка и т.2.2 на раздел II „Специфични изисквания 

към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, 

съгласно които за изпълнението на обособената позиция участникът трябва да разполага 

с екип, включващ минимум 6 /шест/ специалисти, което определя невъзможността едно 

физическо лице да изпълнява функциите на повече от един ключов експерт в екипа на 

участника за постигане на съответствие с изискванията за подбор. По този повод във 

връзка с въпрос на заинтересовано лице възложителя изрично е дал разяснение по 

документацията за обществена поръчка, в което е указал, че едно физическо лице може 

да изпълнява функциите само на един ключов експерт в екип на участника. 

Посоченото обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя за подбор, 

закрепени от възложителя в т.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.2.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката Технически 

ръководител на обекта – Теньо Русев Шиков: притежава професионален опит в сферата 

на строителството не по-малко от 5 /пет/ години; е ангажиран за изпълнението на 

поръчката. Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от 

възложителя в т.3.2, буква „б“ на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.2.3.2, буква „б“ на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за участие в обществената поръчка, за изпълнението на обособената 

позиция участникът трябва да разполага с ръководен и технически състав (строителен 

екип), включващ минимум 3 /трима/ специалисти в това число и Технически ръководител 

на обекта, който да отговаря на следните изисквания: да отговаря на изискванията по 

чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен 

инженер или строителен техник; да притежава професионален опит в сферата на 

строителството не по-малко от 5 /пет/ години, което изискване се доказва със Списък на 

квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези 

отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на 

поръчката /строителен екип/, съдържащ данни за техните образование, професионална 

квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12б, и 

Декларация по чл. 51а от ЗОП (отм.) за ангажираност на всеки предвиден за 

изпълнението на поръчката експерт, който не е служител на участника, изготвена по 

образец съгласно приложение № 13. В представения от участника Списък на 

квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези 

отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на 

поръчката /строителен екип/ – по образец съгласно приложение № 12б, за предвидения за 

изпълнението на поръчката Технически ръководител на обекта – Теньо Русев Шиков 

участникът: не е посочил брой години професионален опит в сферата на строителството; 

е предвидил ангажирането му на граждански договор, но въпреки това за посочения 

специалист не е представена Декларация за ангажираността му по чл. 51а от ЗОП (отм.), 

изготвена по образец съгласно приложение № 13. 

Посоченото обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя за подбор, 

закрепени от възложителя в т.3.2, буква „б“ на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.3.2, буква „б“ на раздел II „Специфични изисквания към 

участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 Участникът не е удостоверил, че за изпълнението на строителството разполага с 

ръководен и технически състав (строителен екип), включващ минимум 

трима специалисти, в това число: - Главен ръководител на обекта, който да отговаря на 
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следните изисквания: a) да притежава диплома за завършено висше образование, 

образователна степен магистър, специалност промишлено и гражданско строителство, 

строителство на сгради и съоръжения или еквивалентна, квалификация инженер; б) да 

притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ 

години; - Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно 

изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба 

№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да отговаря на следните 

изисквания: а) да е технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано 

висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или 

диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита 

професионална квалификация в областите „архитектура и строителство“ и „техника“. 

Забележка: за чуждестранните лица – документ за призната техническа 

правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по съответния 

ред. б) да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ 

за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна, което изискване 

се доказва със Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или 

наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката /строителен екип/, съдържащ данни за техните 

образование, професионална квалификация и професионален опит – по образец съгласно 

приложение № 12б, и Декларация по чл. 51а от ЗОП (отм.) за ангажираност на всеки 

предвиден за изпълнението на поръчката експерт, който не е служител на участника, 

изготвена по образец съгласно приложение № 13. За изпълнението на обособената 

позиция участникът е предвидил строителен екип от двама специалисти, в който един от 

тях – инж. Радослав Иванов Радев, да е едновременно: Главен ръководител на обекта и 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. Посоченото обстоятелство не 

отговаря на минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от 

възложителя в т.3 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.3 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка, съгласно които за изпълнението на обособената позиция 

участникът трябва да разполага с ръководен и технически състав (строителен екип), 

включващ минимум 3 /трима/ специалисти, което определя невъзможността едно 

физическо лице да изпълнява функциите на повече от един ключов експерт в екипа на 

участника за постигане на съответствие с изискванията за подбор. По този повод във 

връзка с въпрос на заинтересовано лице възложителя изрично е дал разяснение по 

документацията за обществена поръчка, в което е указал, че едно физическо лице може 

да изпълнява функциите само на един ключов експерт в екип на участника. Също така 

участникът не е удостоверил, че инж. Радослав Иванов Радев, притежава необходимия 

валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна. Видно от представения Списък на 

квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези 

отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на 

поръчката /строителен екип/ – по образец съгласно приложение № 12б, липсват данни, от 

които да е видно, че инж. Радослав Иванов Радев притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор 

по ЗБУТ“ или еквивалентна, тъй като графата в списъка предвидена за описване на тази 

информация участникът е оставил непопълнена. 

Посоченото обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя за подбор, 

закрепени от възложителя в т.3 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.2.3 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за участие в обществената поръчка. 
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 Участникът не е удостоверил, че е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на 

обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Съгласно изискванията на възложителя за 

подбор, закрепени в т.14 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.14 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата 

на участника включва представяне на доказателства за упражняване на професионална 

дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП (отм.), а именно, че участникът е вписан в 

Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, 

отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията 

му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, 

което изискване се удостоверява с 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 участникът е установен, както 

и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - 

по образец съгласно приложение № 1. Видно от представените от участника 

доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП 

(отм.) - 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 участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - по 

образец съгласно приложение № 1, на база на което комисията извърши служебна 

справка в регистъра на интернет страницата на Централния професионален регистър на 

строителя/ е, че участникът не е вписан  в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на 

обществената поръчка, както и на категорията му - видът на строежа, предмет на 

обществената поръчка, както и категорията му съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от 

Закона за устройство на територията му, изискват наличие на вписване в Централния 

професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от Първа група, 

Четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя, а участникът е заличен от регистъра съгласно 

Протокол 854/08.10.2015г. 

Посоченото обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя за подбор, 

закрепени в т.14 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на 

раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Констатираните липса на документи и несъответствия с критериите за подбор са 

описани в Протокол № 4 от 14.07.2016г. от работата на комисията, назначена с моя Заповед 

№ ОП-29/08.07.2016г., с който от участника е изискано допълнително представяне на 

съответни документи и информация.  

В законово определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване 

на протокол, участникът е представил допълнително единствено Декларация по чл.3, т.8 и 

чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - по образец съгласно приложение № 8, но не и останалите 

изискани документи или информация за постигане на съответствие с изискванията за подбор, 

като е заявил, че счита, че офертата му отговаря на изискванията на възложителя за подбор, 

поради което няма да представя други документи или информация. 
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Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

29/08.07.2016г. -  протокол № 4 от 14.07.2016г. и протокол № 5 от 20.07.2016г.. 

 

2. „ПИ ЕС АЙ“ АД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия 

за разглеждане на офертите по отношение направения подбор, изложени в протоколите от 

нейната работа. 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя, както следва:  

Участникът в техническо си предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по 

образец съгласно приложение № 2, не е оферирал Гаранционен срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии, което не отговарят на 

предварително обявените условия на възложителя. Съгласно условията на процедурата 

гаранционните срокове на изпълнените строителни и монтажни работи /СМР/, за всяка 

обособена позиция, се оферират от всеки участник в Техническо му предложение за 

изпълнение на поръчката, изготвено по образец съгласно приложение № 2, но са не по-

кратки от определените съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. 

Неоферирането на гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, претърпели аварии, води не само до непълнота на техническото предложение на 

участника и невъзможност за допускане на офертата, но и препятства възможността за 

оценка на предложението на участника по утвърдената методика за оценка на офертите, тъй 

като един от показателите за оценка на офертите е Гаранционен срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4), който има 

тежест в комплексната оценка 10%, като се предвиждат максимум 10 точки.  

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП (отм.) при изготвяне на офертата да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия.  

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

29/08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г.. 

 

 

III.8. По Обособена позиция № 23: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. 

№ 2: 

 

1. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 
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Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Установено е, че офертата на участника съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на строителството (О2), Срок за изпълнение на проектирането (О3) и 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии (О4), всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената 

позиция съответни срокове. Правилно е осъществено правомощието по чл.70, ал.1 от ЗОП 

(отм.), като от участника е изискано да представи в срок от 3 /три/ работни дни от 

уведомяването подробна писмена обосновка на посочените предложения. Получаването на 

уведомлението от страна на участника е надлежно удостоверено. Преди изтичане на срока в 

деловодството на община Смолян е заведена обосновка от участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложените 

Срок за изпълнение на проектирането (О3) и Гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4), комисията е преценила, че са 

налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на 

дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на всяко от горепосочените 

предложения, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат 

достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, 

поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в 

резюме, както следва: 

 1. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения Срок за 

изпълнение на проектирането (О3) комисията прецени, че са налице основанията, 

закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството 

следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е 

да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в 

нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като 

твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към 

категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обосновката на участника, при обосноваването на по-кратък срок за изпълнение 

на проектирането, следва да бъдат идентифицирани и подробно представени и изяснени, 

следните ключови моменти и съществени фактори, представляващи обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), формиращи като цяло съдържанието на 

срока за изпълнение на проектирането при изработването на инвестиционен проект и 

обосноваващи реалността и обективността му, а именно: 1. Подробно дефиниране на 

отделните работи по съответните проектни части; 2. Определяне на технологичната 

последователност на работите, съобразно съответната взаимозависимост между 

отделните работи; 3. Определяне на необходимите ресурси за изпълнение на всяка работа; 

4. Определяне на производителността на използваните ресурси; 5. Определяне на 

продължителността на всяка работа. 

Извършването от участника на: проучване на обекта; запознаване с представените в 

документацията за обществената поръчка технически паспорт и доклад; оглед на място и 

заснемане на съществуващото положение, не представлява обосноваващо изключителен 
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кратък срок за извършване на проектирането обективно обстоятелство, свързано с някоя 

от хипотезите на чл. 70, ал. 2, т.1-5 от ЗОП (отм.). Посочените действия би следвало да са 

извършени от всеки участник с оглед подготовката на офертата (в нейната техническа и 

ценова част) за участие в процедурата. Неслучайно, всеки участник е декларирал в 

офертата си, че е запознат с предвидените условия на поръчката, със състоянието на 

обекта, условията и рисковете, свързани с финансирането, строителството, както и 

всички документи, включени в книжата и приема да изпълни всички задължения, 

произтичащи от обявените условия. Нормално за всеки участник при подготовка на 

ценовите и технически параметри на предложението си за участие в подобна обществена 

поръчка е да е извършил оглед и елементарни замервания на обекта, както и да е запознат 

цялостно с документацията за обществената поръчка. Настоящата поръчка се възлага на 

инженеринг, като участникът следва да оферира цена за изпълнение както на 

проектирането и авторския надзор, така и на строителството, което следва да се 

осъществи на база на изготвения впоследствие от него инвестиционен проект, като за 

формиране на предложенията му, които го обвързват в процедурата, най-логичното е да е 

положил усилия за запознаване с особеностите и спецификите обекта и изготвената за 

него документация. Участникът е посочил, че предварително на собствен риск и сметка е 

изготвил идеен проект за обекта, за да може да се изчисли цената на необходимите за изпълнение 

строително-монтажни работи. За разлика от останалите посочени обстоятелства 

действителното наличие на посочения идеен проект би имало отношение към срока за 

изпълнение на проектирането и би довело до неговото намаляване, но: от една страна, 

посочените твърдения за осъществени действия по предварително изпълнение не са 

удостоверени по никакъв начин посредством представяне на конкретни изготвена 

разработка или други доказателства,  от които да е видно, че наистина са налице 

обстоятелства, благоприятстващи по-бързото реализиране на обществената поръчка при 

евентуален избор на участника за изпълнител; от друга страна, дори да се приеме, че 

участникът наистина вече е изготвил идеен инвестиционен проект за обекта, не са 

представени никакви конкретни предвиждания за последващата работа, които да дават 

възможност на комисията да прецени дали участникът е предвидил организация и 

планиране с конкретни действия и задачи за изпълнение, които да му позволят обективно 

да осъществи изпълнението в посочения срок и в пълния обем. Участникът просто е 

изразил мнение, че срокът, който е предложил, ще бъде напълно достатъчен да завърши вече 

подготвената до етап „Идеен” проектната документация, но за комисията не стават ясни 

обстоятелствата какво точно ще осъществи и защо участникът смята, че ще може да го 

осъществи в посочения срок. Липсва описание на дейностите, които ще предприеме по 

изпълнението, като не дава никаква конкретика относно начините на формиране на срока 

за изпълнение на проектирането. Общите гаранции за спазване на посочения в офертата 

срок за изпълнение на проектирането са голословни, като не почиват на никакви преки 

доказателства относно каквато и да е производителност и предвиждания във времето за 

осъществяване на конкретни задачи в рамките на всяка проектна част. 

Наред с това, участникът не се е съобразил със съществено изискване на 

възложителя, а именно, че в срока за изпълнение на проектирането се включва и времето за 

съгласуването на изготвения технически инвестиционен проект с всички компетентни 

органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за 

възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ, 

съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1 от Проекта на договор – Книга VIII от документацията за 

участие в процедурата, поради което комисията счита предложения Срок за изпълнение на 

проектирането (О3) за необоснован.  

В обосновката на участника не са засегнати по никакъв начин идентифицираните 

ключови моменти и съществени фактори формиращи, съдържанието на срока за 

изпълнение при изработването на инвестиционни проекти и обосноваващи реалността и 

обективността му, а именно: 1. Не са дефинирани на отделните работи по съответните 



                                       

107 

проектни части; 2. Не е определена технологичната последователност на работите, 

съобразно съответната взаимозависимост между отделните работи, посочено е само коя 

проектна част кога ще се изпълнява; 3. Не се определени всички съществени и необходими 

ресурси за изпълнение на всяка работа; 4. Не са представени данни за производителността 

на използваните ресурси; 5. Не само не е дефинирана продължителността на всяка 

отделна работа по проектните части, не дори не е описана необходимата 

продължителност за всяка от проектните части.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Срок за изпълнение на проектирането (О3). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), обосноваващи реалността и обективността на предложения срок за изпълнение на 

проектирането (О3) от 10 /десет/ календарни дни. 

 2. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии (О4), комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в 

чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да бъде 

отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.2 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии, а именно - 8 години, като в 

действащото законодателство и документацията за обществена поръчка липсват 

ограничения за максимален праг на съответния гаранционен срок. Спазването на 

изискванията на нормативната уредба са свързани с допустимостта на офертата и 

съответствието й с предварително обявените от възложителя условия, като спазването 

им не е задължително автоматично да води до обективност на направеното предложение 

досежно оферирането на съответния гаранционния срок, който следва да бъде надлежно 

доказан като обективен от участника. 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката и мерките за съхранението им – строително - монтажните 

работи да се изпълняват с качествени и съвременни, устойчиви на природните явления, 

нови и сертифицирани материали от производители, които са реномирани на пазара, като 



                                       

108 

не се допуска да се заменяте нетипични и неизползвани предварително материали, което се 

следи от експертите по контрол на качеството; предлагане от доставчиците на 

материали/консумативи, които напълно съответстват на Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти, удостоверено с 

декларации за съответствие, както и сертификати за качество; осигуряване на база, 

която дава възможност материалът да се складира предварително, а не да се оставя на 

открито с възможност качествените му характеристика да намалеят преди да бъде 

използван на обекта. Посочените от участника предвиждания за изпълнение с качествени 

материали са нормално присъщи задължения на изпълнителя и същите са предвидени в 

клаузите на проекта на договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури 

материали, детайли, конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за 

изпълнение на договора, като материалите се доставят със сертификат за качество на 

вложените материали; да вложи при строителството качествени материали, 

съоръжения, конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания към 

строителните продукти съгласно Методическите указания по изпълнение Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и  Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, като 

съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Съблюдаването на 

посочените изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не 

представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Направените предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други 

допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания 

гаранционен срок, са свързани със съответствието на офертата с предварително 

обявените от възложителя условия, в това число техническите спецификации и проекта на 

договор, като спазването им не води автоматично до обективност на направеното 

предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да 

бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Участникът най-общо 

посочва, че има отношения с доставчици, поддържащи гаранционен срок в размер на два 

пъти от минималния по Наредба 9 2/2003 за въвеждане в експлоатация на стротежите в 

Р.България и за минималните гаранционни срокове, но прави впечатление следното: 

участникът не е удостоверил наличието на каквито и да били отношения с конкретно 

посочени доставчици/производители на конкретни материли; участникът не е представил 

гаранционни карти, обосновка на гаранционен срок, резултати от изпитване и/или други 

доказателства, който да свидетелстват за трайността с точна определена 

продължителност на предвижданите за влагане в строителството материали; 

участникът сочи, че доставчиците му поддържат гаранционен срок в размер на два пъти 

от минималния по Наредба 9 2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Р.България и за минималните гаранционни срокове, а в същото време той оферира 

гаранционен срок, който надвишава с повече от шест пъти минимално определения 

съгласно чл.20, ал.4, т.2 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. Освен гореизложеното 

качеството на материалите не е единственият фактор, който обосновава оферирането на 

продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за срока на 

гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите съставни 

елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, но и 

съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 

максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. Освен това по същество обосноваването на гаранционен срок 
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само с качеството на вложените материали е неправилно. Възприемането на гаранционния 

срок като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без да се поврежда 

или без да се налага поправка, не съответства с понятието гаранционна отговорност, 

целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният 

срок, по своята същност, следва да се определи, като период, следващ осъществяването на 

строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в 

договорените срокове, но не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти 

за своя сметка. Възприемането на гаранционния срок, като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се уврежда или да се налага поправка, е 

несъответно на понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок.  

Участникът обосновава предложения гаранционен срок с доброто състояние на 

сградата, установено при анализа й, и с естеството на видовете работи, които следва да 

изпълни, по възстановяване на строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. Независимо от обективните възможности за експлоатационен срок на 

сградата и квалификацията и начина на определяне на видовете работи, които следва да се 

изпълнят по поръчката, определеният за изпълнител участник безспорно следва да изпълни 

определени строителни дейности по възстановяване на строителните конструкции на 

сградата и съоръженията, претърпели аварии, като конкретните видове и количества 

работи следва да бъдат обективирани в инвестиционния проект, който следва да бъде 

изготвен. За посочените видове работи участникът оферира значителен гаранционен 

период - 600 месеца или 50 години, чиято продължителност по никакъв начин не се доказва 

от самосебе си с твърдението, че вече вложените материали ще са качествени и че 

нормалния експлоатационен период на сградата би могъл да бъде 100 години. Анализът на 

текущото състояние на обекта, водещ до изпълнението на конкретни мерки, има влияние 

върху оферирания от участника гаранционен срок, но обективно от техническа гледна 

точка не би могъл напълно да гарантира и обезпечи липсата на каквито и да било дефекти 

в него. Представената обосновка не само не обезпечава и не изключва настъпването на 

дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни, но също така и не дава отговор, 

предвиждания и ответна реакция при настъпването им. Участникът оферира значителен 

гаранционен период - 600 месеца или 50 години, а дефектите, дори в най-незначителния 

изпълнен от участника елемент по строителството, могат да доведат до конструктивно 

засягане на сградата, което безспорно е свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване 

и възникване на разходи по отстраняването им. Следователно, съществено за гаранционния 

срок е финансово- икономическото и техническо планиране за отстраняване в 

договорените срокове на появилите се дефекти за собствена сметка. За обезпечаване на 

гаранционния срок имат значение и редица други фактори, които не са отчетени от 

участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и съхранението 

във времето на техническата информация, осигуряване на техническа приемственост в 

екипа на участника, мерки, свързани със спиране от производство на даден материал, 

невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между новите 

произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и дефектирали. 

Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури нормалното 

функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите 

дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не 

могат да бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно 



                                       

110 

разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 

г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни 

срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-голям 

период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е в пряка зависимост от всестранния 

анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и технически възможности 

за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които следва в настоящия случай да 

бъдат обосновани от участника с оглед преценка на обективността на направеното 

предложение. 

Разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, че изпълнителят се 

задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен 

срок от получаване на известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не 

е загатнато по никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и 

съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания 

гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото 

оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в 

оферирания гаранционен срок. В резултат на изложеното участника не е удостоверил, че 

притежава необходимите финансово- икономически и технически възможности за 

обезпечаване на оферирания гаранционен срок.  

Част от обосновката е изградена и върху обстоятелства, относими към: 

изискванията за подбор, които представляват минимални технически изисквания, на които 

всеки един участник трябва да отговаря; спазване на клаузите на проекта на договор. Не е 

загатнато по какъв начин опита при изпълнението на сходни обекти благоприятства 

оферирането на този гаранционен срок. Същото се отнася и до наличието на 

квалифициран и опитен персонал – същото представлява минимално техническо изискване, 

което е залегнало в документацията за участие. Предвижданията на участника за 

възможности за избор на качествени материали, извършване на видовете работи с 

високоспециализирана техника и спазване на изискванията за изпълнение съгласно 

техническия проект са нормално присъщи задължения на изпълнителя и същите са 

предвидени в клаузите на проекта на договор. Посочените обстоятелства имат значение 

за предварителния подбор на участниците и съблюдаване на условията на поръчката, но не 

и за тяхното оценяване и класиране, поради което допускането на посочените елементи да 

бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената 

обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Наличието на 

технически възможности е заложено от Възложителя в документацията за участие като 

минимално техническо изискване, на което всеки един участник трябва да отговаря, с оглед 

на което не може да се приеме като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП 

(отм.). Във връзка с предвижданията за използване на високоспециализирана техника 

комисията счита, че същите биха могли да дадат отражение за постигане на качествено 

изпълнение на поръчката, но сами по себе си не удостоверяват обективността на 

определената продължителност на предвидения гаранционен срок, тъй като липсва 

каквато и да била конкретика относно вида и приложението на посочената 

високоспециализирана техника, въз основа на което комисията да отчете нейните 

предимства към качеството на изпълнение и отражението й към съответните 

предвиждания за гаранционен срок. 

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 
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измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 

срок, като липсва каквото и да било планиране или предвиждания за ответна реакция от 

страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към изискванията за подбор и нормалните 

произтичащи от и присъщо свързани с изпълнението на поръчката задължения, в 

предложението за изпълнение на поръчката от участника не са отчетени всички 

специфики на всички елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да 

бъдат съблюдавани при определянето на гаранционния срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, претърпели аварии (О4). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за 

възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии, от 600 

/шестстотин/ месеца, надвишаващ с повече от 6 пъти минимално определения съгласно 

чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение по отношение на всеки от 

горепосочените показатели и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 

от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29 от 08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г., за което 

правя препращане. 

 

2. „ЗЕТ ТИ СИ“ ЕООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Установено е, че офертата на участника съдържа предложения за 

Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) и Гаранционен 

срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 

инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), всяко от които 

предложения е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените 

в останалите оферти по обособената позиция съответни срокове. Правилно е осъществено 
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правомощието по чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.), като от участника е изискано да представи в срок 

от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на посочените 

предложения. Получаването на уведомлението от страна на участника е надлежно 

удостоверено. Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян е заведена 

обосновка от участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложените 

Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) и Гаранционен 

срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 

инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), комисията е 

преценила, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради 

което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на всяко от горепосочените 

предложения, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат 

достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, 

поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в 

резюме, както следва: 

 1. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) комисията 

прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради 

което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да 

не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда, а именно - 5 години, като в действащото законодателство и 

документацията за обществена поръчка липсват ограничения за максимален праг на 

съответния гаранционен срок. Спазването на изискванията на нормативната уредба са 

свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с предварително обявените 

от възложителя условия, като спазването им не е задължително автоматично да води до 
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обективност на направеното предложение досежно оферирането на съответния 

гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен от участника. 

Техническото предложение на участника не изключва настъпването на дефекти в 

гаранционния срок – не са изтъкнати никакви обстоятелства, свързани с качеството 

материалите и подхода за изпълнение на поръчката, не са налице никакви доказателства - 

гаранционни карти, обосновка на гаранционен срок, резултати от изпитване и/или други 

доказателства, който да свидетелстват за трайността с точна определена 

продължителност на предвижданите за влагане в строителството материали. 

Действително, качеството на материалите не е единственият фактор, който обосновава 

оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за 

срока на гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите 

съставни елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, 

но и съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 

максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. Качеството на материалите оказва влияние върху обема, 

обхвата и възможните измерения на потенциалните гаранционните задължения, но не 

изключва настъпването им. Гаранционният срок, по своята същност, следва да се 

определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в който 

изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не по-

малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 

гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без 

да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна 

отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок. 

Представената обосновка не обезпечава и не изключва настъпването на дефекти в 

гаранционния период и не дава конкретни обективни и изпълними предвиждания и ответна 

реакция при настъпването им.  

Участникът правилно е възприел същността на гаранционния срок, като посочва, че 

практика на дружеството му е  да заделя 6 % от печалбата от всяка изпълнена поръчка в 

отделен фонд, като по този начин да има на разположение необходимите финансови 

средства за покриване на гаранционните задължения при евентуалното им възникване. 

Направеното позоваване е голословно и необективно, тъй като посоченото от участника 

наличие на гаранционен фонд изцяло не съответства на икономическото и финансово 

състояние на дружеството му – при справка в публикувания от дружеството годишен 

финансов отчет за 2015г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията се 

установяват следните обстоятелства във връзка с финансовото му състояние: годишната 

печалба на дружеството е хиляда лева, но е налице непокрита загуба в размер на 

тринадесет хиляди лева, като не са налице собствен капитал, касови наличности и парични 

средства в  разплащателни сметки, което определя изтъкнати обстоятелства за 

обезпечен фонд за гаранционна поддръжка като необективни. При справка в публикуваните 

през предходни години годишни финансови отчети също се потвърждава изводът за 

недобро финансово състояние. Посочените обстоятелства определят изводът, че 

участникът не е удостоверил наличието на финансов ресурс и предвиждания за 

изпълнението на гаранционните му задължения. 

Участникът най-общо гарантира, че разполага с изпълнителски персонал за 

поемането на гаранционни задължения, като работниците са обвързани с финансови 

санкции при претенции за отстраняване на дефекти по тяхна вина. Посочените твърдения 

комисията определя за общи, тъй като отношенията между работниците и участника не 
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са свързани по никакъв начин с правната сфера на възложителя, а от друга страна 

декларирането на наличие на изпълнителски персонал също не обосновава оферирането на 

изключително дълъг гаранционен срок, тъй като не е изведено значението му за определяне 

на посоченото предложение, не са представени и никакви конкретни предвиждания - 

технически план (мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси, снабдяване с 

материали) за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен 

срок. 

В обосновката си участникът изяснява, че планира да представи на възложителя 

застраховка от застрахователна компания, покриваща гаранционните му задължения, 

което в случая не може да се възприеме за обективно обстоятелство обосноваващо 

оферирания гаранционен срок, тъй като застраховането на професионалната  

отговорност за вреди е нормативно определено изискване на всеки участник в 

строителството, а освен това в отношенията между възложителя и бъдещия изпълнител 

се презумира добросъвестност на отношенията и изпълнение на договорните задължения, 

което е несъвместимо с обосноваването на гаранционния срок с неизпълнението на 

задълженията на изпълнителя и поемането им от застраховател. 

Участникът се ангажира и да ипотекира своя лична недвижима собственост за 

финансово обезпечаване на гаранционните му задължения, което по никакъв начин не 

представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.) и не е 

свързано с условията на поръчката, като комисията поставя под въпрост възможностите 

за осъществяване и наличието на такова задължение. 

Част от обосновката е изградена и върху обстоятелства, относими към: 

изискванията за подбор, които представляват минимални технически изисквания, на които 

всеки един участник трябва да отговаря. Не е загатнато по какъв начин опита при 

изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането на този гаранционен срок. 

Същото се отнася и до наличието на опитен персонал, което представлява минимално 

техническо изискване, което е залегнало в документацията за участие. Посочените 

обстоятелства имат значение за предварителния подбор на участниците и съблюдаване на 

условията на поръчката, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което 

допускането на посочените елементи да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на 

чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Наличието на технически възможности е заложено от 

Възложителя в документацията за участие като минимално техническо изискване, на 

което всеки един участник трябва да отговаря, с оглед на което не може да се приеме 

като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към изискванията за подбор и нормалните 

произтичащи от и присъщо свързани с изпълнението на поръчката задължения, в 

предложението за изпълнение на поръчката от участника не са отчетени всички 

специфики на всички елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да 

бъдат съблюдавани при определянето на гаранционния срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 
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предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ЗЕТ ТИ СИ“ 

ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда от 180 /словом сто и осемдесет/ месеца, 

надвишаващ с 3 пъти минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 2. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6) 

комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП 

(отм.), поради което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а 

обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за всички видове строителни, 

монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 

работите по т. 1, 2 и 3 от наредбата, а именно - 5 години, като в действащото 

законодателство и документацията за обществена поръчка липсват ограничения за 

максимален праг на съответния гаранционен срок. Спазването на изискванията на 

нормативната уредба са свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с 

предварително обявените от възложителя условия, като спазването им не е задължително 

автоматично да води до обективност на направеното предложение досежно оферирането 

на съответния гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен 

от участника. 

Техническото предложение на участника не изключва настъпването на дефекти в 

гаранционния срок – не са изтъкнати никакви обстоятелства, свързани с качеството 
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материалите и подхода за изпълнение на поръчката, не са налице никакви доказателства - 

гаранционни карти, обосновка на гаранционен срок, резултати от изпитване и/или други 

доказателства, който да свидетелстват за трайността с точна определена 

продължителност на предвижданите за влагане в строителството материали. 

Действително, качеството на материалите не е единственият фактор, който обосновава 

оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за 

срока на гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите 

съставни елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, 

но и съответния подход за строителството на обекта, с който може както да се запази 

максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. Качеството на материалите оказва влияние върху обема, 

обхвата и възможните измерения на потенциалните гаранционните задължения, но не 

изключва настъпването им. Гаранционният срок, по своята същност, следва да се 

определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в който 

изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не по-

малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 

гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без 

да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна 

отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок. 

Представената обосновка не обезпечава и не изключва настъпването на дефекти в 

гаранционния период и не дава конкретни обективни и изпълними предвиждания и ответна 

реакция при настъпването им.  

Участникът правилно е възприел същността на гаранционния срок, като посочва, че 

практика на дружеството му е  да заделя 6 % от печалбата от всяка изпълнена поръчка в 

отделен фонд, като по този начин да има на разположение необходимите финансови 

средства за покриване на гаранционните задължения при евентуалното им възникване. 

Направеното позоваване обаче е голословно и необективно, тъй като посоченото от 

участника наличие на гаранционен фонд напълно не съответства на икономическото и 

финансово състояние на дружеството му – при справка в публикувания от дружеството 

годишен финансов отчет за 2015г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията се 

установяват следните обстоятелства във връзка с финансовото му състояние: годишната 

печалба на дружеството е хиляда лева, но е налице непокрита загуба в размер на 

тринадесет хиляди лева, като не са налице собствен капитал, касови наличности и парични 

средства в  разплащателни сметки, което определя изтъкнати обстоятелства за 

обезпечен фонд за гаранционна поддръжка като необективни. При справка в публикуваните 

през предходни години годишни финансови отчети също се потвърждава изводът за 

недобро финансово състояние. Посочените обстоятелства определят изводът, че 

участникът не е удостоверил наличието на финансов ресурс и предвиждания за 

изпълнението на гаранционните му задължения. 

Участникът най-общо гарантира, че разполага с изпълнителски персонал за 

поемането на гаранционни задължения, като работниците са обвързани с финансови 

санкции при претенции за отстраняване на дефекти по тяхна вина. Посочените твърдения 

комисията определя за общи, тъй като отношенията между работниците и участника не 

са свързани по никакъв начин с правната сфера на възложителя, а от друга страна 

декларирането на наличие на изпълнителски персонал също не обосновава оферирането на 

изключително дълъг гаранционен срок, тъй като не е изведено значението му за определяне 

на посоченото предложение, не са представени и никакви конкретни предвиждания - 
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технически план (мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси, снабдяване с 

материали) за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен 

срок. 

В обосновката си участникът изяснява, че планира да представи на възложителя 

застраховка от застрахователна компания, покриваща гаранционните му задължения, 

което в случая не може да се възприеме за обективно обстоятелство обосноваващо 

оферирания гаранционен срок, тъй като застраховането на професионалната  

отговорност за вреди е нормативно определено изискване на всеки участник в 

строителството, а освен това в отношенията между възложителя и бъдещия изпълнител 

се презумира добросъвестност на отношенията и изпълнение на договорните задължения, 

което е несъвместимо с обосноваването на гаранционния срок с неизпълнението на 

задълженията на изпълнителя и поемането им от застраховател. 

Участникът се ангажира и да ипотекира своя лична недвижима собственост за 

финансово обезпечаване на гаранционните му задължения, което по никакъв начин не 

представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.) и не е 

свързано с условията на поръчката, като комисията поставя под въпрост възможностите 

за осъществяване и наличието на такова задължение. 

Част от обосновката е изградена и върху обстоятелства, относими към: 

изискванията за подбор, които представляват минимални технически изисквания, на които 

всеки един участник трябва да отговаря. Не е загатнато по какъв начин опитът при 

изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането на този гаранционен срок. 

Същото се отнася и до наличието на опитен персонал, което представлява минимално 

техническо изискване, което е залегнало в документацията за участие. Посочените 

обстоятелства имат значение за предварителния подбор на участниците и съблюдаване на 

условията на поръчката, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което 

допускането на посочените елементи да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на 

чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Наличието на технически възможности е заложено от 

Възложителя в документацията за участие като минимално техническо изискване, на 

което всеки един участник трябва да отговаря, с оглед на което не може да се приеме 

като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към изискванията за подбор и нормалните 

произтичащи от и присъщо свързани с изпълнението на поръчката задължения, в 

предложението за изпълнение на поръчката от участника не са отчетени всички 

специфики на всички елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да 

бъдат съблюдавани при определянето на гаранционния срок за всички останали видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни 

работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както 

и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6). 
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Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ЗЕТ ТИ СИ“ 

ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за всички 

видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6) от 180 /словом сто и осемдесет/ 

месеца, надвишаващ с 3 пъти минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 

от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение по отношение на всеки от 

горепосочените показатели и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 

от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29 от 08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г., за което 

правя препращане. 

 

 

III.9. По Обособена позиция № 24: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 

26, бл. А – 6: 

 

1. „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ТПП. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Установено е, че офертата на участника съдържа предложения за 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии (О4), Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда 

(О5) и Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), всяко 

от които предложения е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни срокове. Правилно е 

осъществено правомощието по чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.), като от участника е изискано да 

представи в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на 

посочените предложения. Получаването на уведомлението от страна на участника е 

надлежно удостоверено. Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян е 

заведена обосновка от участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложените 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии (О4), Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда 

(О5) и Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), 
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комисията е преценила, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), 

поради което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде 

приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на всяко от горепосочените 

предложения, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат 

достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, 

поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в 

резюме, както следва: 

 1. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии (О4), комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в 

чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП, поради което офертата на дружеството следва да бъде 

отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.2 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии, а именно - 8 години, като в 

действащото законодателство и документацията за обществена поръчка липсват 

ограничения за максимален праг на съответния гаранционен срок. Съблюдаването на 

изискванията на нормативната уредба е свързано с допустимостта на офертата и 

съответствието й с предварително обявените от възложителя условия, като спазването 

им не е задължително автоматично да води до обективност на направеното предложение 

досежно оферирането на съответния гаранционния срок, който следва да бъде надлежно 

доказан като обективен от участника. 

Участникът изтъква редица обстоятелства, свързани с наличието на внедрена 

система за управление на качеството и качеството на материалите за изпълнение на 

поръчката, като предвижда редица свързани с това мерки: да управлява процесите така, 

че да постигне пълно съответствие с приложимите действащи закони, нормативи, 

правилници и стандарти с цел удовлетворяване изискванията на заинтересованите страни; 

да предлага на българския пазар висококачествени строителни и строително- ремонтни 

дейности, отговарящи на европейските стандарти; да осигурява необходимите човешки, 

материални, информационни и финансови ресурси за поддържане, развитие и 

усъвършенстване на интегрираната система за управление и на процесите; при съвместна 
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работа с подизпълнители и доставчици да изисква доставяне на качествени материали и 

услуги с минимално въздействие върху околната среда и здравето на работещите; да 

подобрява извършваните дейности чрез осъществяване на непрекъснат контрол върху 

качеството на извършваните строителни и строително-ремонтни дейности; подбор на 

строителни материали от водещи компании в световен мащаб, които използват системи 

за управление на качеството през целия цикъл на производство и гарантират безотказност 

при работа, ниска деформируемост, стабилност и надеждност. Предвижданията на 

участника за изпълнение с качествени материали и ресурсна обезпеченост са нормално 

присъщи задължения на изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на проекта на 

договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, детайли, 

конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора, 

като материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали; да 

осигури за своя сметка всички необходими съоръжения и техническо оборудване, нужни за 

изпълнение на поетите задължения по този договор; да вложи при строителството 

качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, отговарящи на техническите 

изисквания към строителните продукти съгласно Методическите указания по изпълнение 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, 

като съответствието се удостоверява по реда на същата наредба; да обезпечи 

необходимото за работата му техническо оборудване. Съблюдаването на посочените 

изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не представлява 

обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). Направените 

предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други допълнителни пояснения, 

които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания гаранционен срок и 

елементите на изпълнението, са свързани със съответствието на офертата с 

предварително обявените от възложителя условия, в това число техническите 

спецификации и проекта на договор, като спазването им не води автоматично до 

обективност на направеното предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в 

настоящия случай следва да бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от 

участника. Качеството на материалите в случая не е единственият фактор, който 

обосновава оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният 

въпрос е за срока на гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на 

неговите съставни елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и 

елементи, но и съответния подход за строителството на обекта, с който може както да 

се запази максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си.  

В конкретния случай участникът се е позовал на наличието и прилагането в 

строителната му дейност на внедрена система за управление на качеството. Комисията 

споделя възгледа, че качеството на материалите и осъществяването на строителството в 

съответствие с изискванията на действително функционираща система за управление на 

качеството оказва влияние върху обема, обхвата и възможните измерения на 

потенциалните гаранционните задължения в посока на минимизирането им, но не изключва 

напълно настъпването им. По същество обосноваването на гаранционен срок само с 

качеството на вложените материали и управлението на качеството на строителния 

процес е неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не 

съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята същност, 

следва да се определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в 

който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не 
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по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 

гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без 

да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна 

отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок.  

Определеният за изпълнител участник безспорно следва да изпълни определени 

строителни дейности по възстановяване на строителните конструкции на сградата и 

съоръженията, претърпели аварии, като конкретните видове и количества работи следва 

да бъдат обективирани в инвестиционния проект, който следва да бъде изготвен. За 

посочените видове работи участникът оферира значителен гаранционен период - 288 

месеца или 24 години, чиято продължителност по никакъв начин не се доказва от самосебе 

си с ангажимента, че вложените материали ще са качествени и че строителството ще 

бъде осъществено в съответствие с внедрената система за управление на качеството. 

Представената обосновка от една страна не обезпечава и не изключва настъпването на 

дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни, от друга страна не дава 

отговор, предвиждания и ответна реакция при настъпването им. Участникът оферира 

значителен гаранционен период - 288 месеца или 24 години, а дефектите, дори в най-

незначителния изпълнен от участника елемент по строителството, могат да доведат до 

конструктивно засягане на сградата, което безспорно е свързано с необходимост от 

ресурсно обезпечаване и възникване на разходи по отстраняването им. Следователно, 

съществено за гаранционния срок е финансово- икономическото и техническо планиране за 

отстраняване в договорените срокове на появилите се дефекти за собствена сметка. За 

обезпечаване на гаранционния срок имат значение и редица други фактори, които не са 

отчетени от участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и 

съхранението във времето на техническата информация, осигуряване на техническа 

приемственост в екипа на участника, мерки, свързани със спиране от производство на 

даден материал, невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между 

новите произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и 

дефектирали. Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури 

нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на 

скритите дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. 

Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за 

строителния обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните нормативно 

установени срокове съгласно разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разбира се, налице е възможност да 

бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни срокове от нормативно установените и 

изпълнителят да носи отговорност за по-голям период. Това обаче, както беше посочено 

по-горе, е в пряка зависимост от всестранния анализ на възможните дефекти и финансово- 

икономическите и технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен 

срок, които следва в настоящия случай да бъдат обосновани от участника с оглед преценка 

на обективността на направеното предложение. 

Участникът се позовава на предвиждания за поддържане в готовност на 

технически средства и екипи за предотвратяване и адекватен отговор при възникване на 

извънредни и аварийни ситуации и за наличие на създадена строителна група, с нужната 

квалификация и техника, която да отреагира веднага при възникнали аварии и дефекти. 
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Посочените твърдения комисията определя за общи, тъй като декларирането на наличие 

на изпълнителски персонал и оборудване също не обосновава оферирането на изключително 

дълъг гаранционен срок, тъй като не е изведено значението му за определяне на посоченото 

предложение, не са представени и никакви конкретни предвиждания - технически план 

(мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси, снабдяване с материали) за 

осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок. 

Предвижданията на участника кореспондират с разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от 

проекта на договор, които  гласят, че изпълнителят се задължава: да отстранява за своя 

сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните 

срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за своя сметка появилите се 

недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен срок от получаване на 

известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не е загатнато по 

никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и съответно обезпечаване 

за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  гаранционен срок за 

възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии. Не е 

представен и технически план (мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси) 

за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок. В 

резултат на изложеното участникът не е удостоверил, че притежава необходимите 

финансово- икономически и технически възможности за обезпечаване на оферирания 

гаранционен срок.  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 

срок, като липсва каквото и да било планиране или предвиждания за ответна реакция от 

страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В обосновката участникът изтъква и редица обстоятелства, свързани с наличието 

на сертификати ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, но не е видна връзката на 

посочените мерки с оферирания гаранционен срок – участникът предвижда дейности, 

които нямат връзка с качеството на изпълнение, а са относими към внедрените система за 

управление на околната среда ISO 14001:2004 и за управление на безопасността при работа 

BS OHSAS 18001:2007 – управляване на отпадъците, образувани в резултат на дейността; 

постоянно подобряване на екологичното състояние на фирмата, чрез разработване и 

въвеждане на програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на 

замърсяването; ефективно управляване на рисковете за здравето и безопасността; 

намаляване до минимум на рисковете за персонала и другите заинтересовани страни. 

Участникът изтъква, че е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет 

на обособената позиция, както и на категорията му, но посоченото обстоятелство, освен 

че е удостоверено от всички останали допуснати участници, е свързано със спазване на 

законовите изисквания за наличието на съответна регистрация и спазване на изискванията 

към лицата, извършващи строителство, а не с продължителността на оферирания 

гаранционен срок. Посочването на квалифициран персонала и вписване в Централния 

професионален регистър на строителя представлява изискване, което е залегнало в 

документацията за участие. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 



                                       

123 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в предложението за изпълнение на 

поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

гаранционния срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, претърпели аварии (О4). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ФОНД 

ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ТПП не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за 

възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии, от 288 

/двеста осемдесет и осем/ месеца, надвишаващ с 3 пъти минимално определения съгласно 

чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 2. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) комисията 

прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП, поради което 

офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде 

приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда, а именно - 5 години, като в действащото законодателство и 

документацията за обществена поръчка липсват ограничения за максимален праг на 

съответния гаранционен срок. Съблюдаването на изискванията на нормативната уредба е 

свързано с допустимостта на офертата и съответствието й с предварително обявените 

от възложителя условия, като спазването им не е задължително автоматично да води до 
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обективност на направеното предложение досежно оферирането на съответния 

гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен от участника. 

Участникът изтъква редица обстоятелства, свързани с наличието на внедрена 

система за управление на качеството и качеството на материалите за изпълнение на 

поръчката, като предвижда редица свързани с това мерки: да управлява процесите така, 

че да постигне пълно съответствие с приложимите действащи закони, нормативи, 

правилници и стандарти с цел удовлетворяване изискванията на заинтересованите страни; 

да предлага на българския пазар висококачествени строителни и строително- ремонтни 

дейности, отговарящи на европейските стандарти; да осигурява необходимите човешки, 

материални, информационни и финансови ресурси за поддържане, развитие и 

усъвършенстване на интегрираната система за управление и на процесите; при съвместна 

работа с подизпълнители и доставчици да изисква доставяне на качествени материали и 

услуги с минимално въздействие върху околната среда и здравето на работещите; да 

подобрява извършваните дейности чрез осъществяване на непрекъснат контрол върху 

качеството на извършваните строителни и строително-ремонтни дейности; подбор на 

строителни материали от водещи компании в световен мащаб, които използват системи 

за управление на качеството през целия цикъл на производство и гарантират безотказност 

при работа, ниска деформируемост, стабилност и надеждност. Предвижданията на 

участника за изпълнение с качествени материали и ресурсна обезпеченост са нормално 

присъщи задължения на изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на проекта на 

договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, детайли, 

конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора, 

като материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали; да 

осигури за своя сметка всички необходими съоръжения и техническо оборудване, нужни за 

изпълнение на поетите задължения по този договор; да вложи при строителството 

качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, отговарящи на техническите 

изисквания към строителните продукти съгласно Методическите указания по изпълнение 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, 

като съответствието се удостоверява по реда на същата наредба; да обезпечи 

необходимото за работата му техническо оборудване. Съблюдаването на посочените 

изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не представлява 

обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). Направените 

предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други допълнителни пояснения, 

които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания гаранционен срок и 

елементите на изпълнението, са свързани със съответствието на офертата с 

предварително обявените от възложителя условия, в това число техническите 

спецификации и проекта на договор, като спазването им не води автоматично до 

обективност на направеното предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в 

настоящия случай следва да бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от 

участника. Качеството на материалите в случая не е единственият фактор, който 

обосновава оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният 

въпрос е за срока на гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на 

неговите съставни елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и 

елементи, но и съответния подход за строителството на обекта, с който може както да 

се запази максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си.  

В конкретния случай участникът се е позовал на наличието и прилагането в 

строителната му дейност на внедрена система за управление на качеството. Комисията 

споделя възгледа, че качеството на материалите и осъществяването на строителството в 
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съответствие с изискванията на действително функционираща система за управление на 

качеството оказва влияние върху обема, обхвата и възможните измерения на 

потенциалните гаранционните задължения в посока на минимизирането им, но не изключва 

напълно настъпването им. По същество обосноваването на гаранционен срок само с 

качеството на вложените материали и управлението на качеството на строителния 

процес е неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не 

съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята същност, 

следва да се определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в 

който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не 

по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 

гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без 

да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна 

отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок.  

Определеният за изпълнител участник безспорно следва да изпълни дадени 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда, като конкретните видове и количества работи 

следва да бъдат обективирани в инвестиционния проект, който следва да бъде изготвен. За 

посочените видове работи участникът оферира значителен гаранционен период - 121 

месеца или над 10 години, чиято продължителност по никакъв начин не се доказва от 

самосебе си с ангажимента, че вложените материали ще са качествени и че 

строителството ще бъде осъществено в съответствие с внедрената система за 

управление на качеството. Представената обосновка от една страна не обезпечава и не 

изключва настъпването на дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни, от 

друга страна не дава отговор, предвиждания и ответна реакция при настъпването им. 

Участникът оферира значителен гаранционен период - 121 месеца или над 10 години, а 

дефектите, дори в най-незначителния изпълнен от участника елемент по строителството, 

могат да доведат до засягане на изолацията на сградата, което безспорно е свързано с 

необходимост от ресурсно обезпечаване и възникване на разходи по отстраняването им. 

Следователно, съществено за гаранционния срок е финансово- икономическото и 

техническо планиране за отстраняване в договорените срокове на появилите се дефекти за 

собствена сметка. За обезпечаване на гаранционния срок имат значение и редица други 

фактори, които не са отчетени от участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия 

относно воденето и съхранението във времето на техническата информация, осигуряване 

на техническа приемственост в екипа на участника, мерки, свързани със спиране от 

производство на даден материал, невъзможност за снабдяването му или несъвместимост 

след време между новите произвеждани материали и тези, вложени в строителството на 

обекта и дефектирали. Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да 

осигури нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и 

отстраняване на скритите дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в 

експлоатация. Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и 

изпълнителя за строителния обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните 

нормативно установени срокове съгласно разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 
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благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разбира се, налице е възможност да 

бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни срокове от нормативно установените и 

изпълнителят да носи отговорност за по-голям период. Това обаче, както беше посочено 

по-горе, е в пряка зависимост от всестранния анализ на възможните дефекти и финансово- 

икономическите и технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен 

срок, които следва в настоящия случай да бъдат обосновани от участника с оглед преценка 

на обективността на направеното предложение. 

Участникът се позовава на предвиждания за поддържане в готовност на 

технически средства и екипи за предотвратяване и адекватен отговор при възникване на 

извънредни и аварийни ситуации и за наличие на създадена строителна група, с нужната 

квалификация и техника, която да отреагира веднага при възникнали аварии и дефекти. 

Посочените твърдения комисията определя за общи, тъй като декларирането на наличие 

на изпълнителски персонал и оборудване също не обосновава оферирането на изключително 

дълъг гаранционен срок, тъй като не е изведено значението му за определяне на посоченото 

предложение, не са представени и никакви конкретни предвиждания - технически план 

(мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси, снабдяване с материали) за 

осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок. 

Предвижданията на участника кореспондират с разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от 

проекта на договор, които  гласят, че изпълнителят се задължава: да отстранява за своя 

сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните 

срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за своя сметка появилите се 

недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен срок от получаване на 

известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не е загатнато по 

никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и съответно обезпечаване 

за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда. Не е представен и технически план (мобилизация 

на техническото оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните 

задължения в оферирания гаранционен срок. В резултат на изложеното участникът не е 

удостоверил, че притежава необходимите финансово- икономически и технически 

възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен срок.  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 

комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 

срок, като липсва каквото и да било планиране или предвиждания за ответна реакция от 

страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В обосновката участникът изтъква и редица обстоятелства, свързани с наличието 

на сертификати ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, но не е видна връзката на 

посочените мерки с оферирания гаранционен срок – участникът предвижда дейности, 

които нямат връзка с качеството на изпълнение, а са относими към внедрените система за 

управление на околната среда ISO 14001:2004 и за управление на безопасността при работа 

BS OHSAS 18001:2007 – управляване на отпадъците, образувани в резултат на дейността; 

постоянно подобряване на екологичното състояние на фирмата, чрез разработване и 

въвеждане на програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на 

замърсяването; ефективно управляване на рисковете за здравето и безопасността; 

намаляване до минимум на рисковете за персонала и другите заинтересовани страни. 
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Участникът изтъква, че е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет 

на обособената позиция, както и на категорията му, но посоченото обстоятелство, освен 

че е удостоверено от всички останали допуснати участници, е свързано със спазване на 

законовите изисквания за наличието на съответна регистрация и спазване на изискванията 

към лицата, извършващи строителство, а не с продължителността на оферирания 

гаранционен срок. Посочването на квалифициран персонала и вписване в Централния 

професионален регистър на строителя представлява изискване, което е залегнало в 

документацията за участие. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в предложението за изпълнение на 

поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

гаранционния срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ФОНД 

ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ТПП не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5) от 121 /сто двадесет и един/ месеца, 

надвишаващ с над 2 пъти минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 3. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), 

комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП, 

поради което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката 

следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 
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Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за всички видове строителни, 

монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 

работите по т. 1, 2 и 3 от наредбата, а именно - 5 години, като в действащото 

законодателство и документацията за обществена поръчка липсват ограничения за 

максимален праг на съответния гаранционен срок. Съблюдаването на изискванията на 

нормативната уредба е свързано с допустимостта на офертата и съответствието й с 

предварително обявените от възложителя условия, като спазването им не е задължително 

автоматично да води до обективност на направеното предложение досежно оферирането 

на съответния гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен 

от участника. 

Участникът изтъква редица обстоятелства, свързани с наличието на внедрена 

система за управление на качеството и качеството на материалите за изпълнение на 

поръчката, като предвижда редица свързани с това мерки: да управлява процесите така, 

че да постигне пълно съответствие с приложимите действащи закони, нормативи, 

правилници и стандарти с цел удовлетворяване изискванията на заинтересованите страни; 

да предлага на българския пазар висококачествени строителни и строително- ремонтни 

дейности, отговарящи на европейските стандарти; да осигурява необходимите човешки, 

материални, информационни и финансови ресурси за поддържане, развитие и 

усъвършенстване на интегрираната система за управление и на процесите; при съвместна 

работа с подизпълнители и доставчици да изисква доставяне на качествени материали и 

услуги с минимално въздействие върху околната среда и здравето на работещите; да 

подобрява извършваните дейности чрез осъществяване на непрекъснат контрол върху 

качеството на извършваните строителни и строително-ремонтни дейности; подбор на 

строителни материали от водещи компании в световен мащаб, които използват системи 

за управление на качеството през целия цикъл на производство и гарантират безотказност 

при работа, ниска деформируемост, стабилност и надеждност. Предвижданията на 

участника за изпълнение с качествени материали и ресурсна обезпеченост са нормално 

присъщи задължения на изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на проекта на 

договор, съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, детайли, 

конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора, 

като материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали; да 

осигури за своя сметка всички необходими съоръжения и техническо оборудване, нужни за 

изпълнение на поетите задължения по този договор; да вложи при строителството 

качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, отговарящи на техническите 

изисквания към строителните продукти съгласно Методическите указания по изпълнение 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, 

като съответствието се удостоверява по реда на същата наредба; да обезпечи 

необходимото за работата му техническо оборудване. Съблюдаването на посочените 

изисквания е задължение на участника, определен за изпълнител, и не представлява 

обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). Направените 

предвиждания от участника в тази насока, без да са дадени други допълнителни пояснения, 

които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания гаранционен срок и 

елементите на изпълнението, са свързани със съответствието на офертата с 

предварително обявените от възложителя условия, в това число техническите 
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спецификации и проекта на договор, като спазването им не води автоматично до 

обективност на направеното предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в 

настоящия случай следва да бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от 

участника. Качеството на материалите в случая не е единственият фактор, който 

обосновава оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният 

въпрос е за срока на гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на 

неговите съставни елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и 

елементи, но и съответния подход за строителството на обекта, с който може както да 

се запази максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си.  

В конкретния случай участникът се е позовал на наличието и прилагането в 

строителната му дейност на внедрена система за управление на качеството. Комисията 

споделя възгледа, че качеството на материалите и осъществяването на строителството в 

съответствие с изискванията на действително функционираща система за управление на 

качеството оказва влияние върху обема, обхвата и възможните измерения на 

потенциалните гаранционните задължения в посока на минимизирането им, но не изключва 

напълно настъпването им. По същество обосноваването на гаранционен срок само с 

качеството на вложените материали и управлението на качеството на строителния 

процес е неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не 

съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята същност, 

следва да се определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в 

който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не 

по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 

гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без 

да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна 

отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок.  

Определеният за изпълнител участник безспорно следва да изпълни определени 

видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, като конкретните видове и количества работи следва да бъдат обективирани в 

инвестиционния проект, който следва да бъде изготвен. За посочените видове работи 

участникът оферира значителен гаранционен период - 121 месеца или над 10 години, чиято 

продължителност по никакъв начин не се доказва от самосебе си с ангажимента, че 

вложените материали ще са качествени и че строителството ще бъде осъществено в 

съответствие с внедрената система за управление на качеството. Представената 

обосновка от една страна не обезпечава и не изключва настъпването на дефекти в 

гаранционния период – дори и най-незначителни, от друга страна не дава отговор, 

предвиждания и ответна реакция при настъпването им. Участникът оферира значителен 

гаранционен период - 121 месеца или над 10 години, а дефектите, дори в най-незначителния 

изпълнен от участника елемент по строителството, могат да доведат до засягане на 

сградата, което безспорно е свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване и 

възникване на разходи по отстраняването им. Следователно, съществено за гаранционния 

срок е финансово- икономическото и техническо планиране за отстраняване в 

договорените срокове на появилите се дефекти за собствена сметка. За обезпечаване на 

гаранционния срок имат значение и редица други фактори, които не са отчетени от 
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участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и съхранението 

във времето на техническата информация, осигуряване на техническа приемственост в 

екипа на участника, мерки, свързани със спиране от производство на даден материал, 

невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след време между новите 

произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и дефектирали. 

Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури нормалното 

функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите 

дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не 

могат да бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно 

разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 

г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни 

срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-голям 

период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е в пряка зависимост от всестранния 

анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и технически възможности 

за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които следва в настоящия случай да 

бъдат обосновани от участника с оглед преценка на обективността на направеното 

предложение. 

Участникът се позовава на предвиждания за поддържане в готовност на 

технически средства и екипи за предотвратяване и адекватен отговор при възникване на 

извънредни и аварийни ситуации и за наличие на създадена строителна група, с нужната 

квалификация и техника, която да отреагира веднага при възникнали аварии и дефекти. 

Посочените твърдения комисията определя за общи, тъй като декларирането на наличие 

на изпълнителски персонал и оборудване също не обосновава оферирането на изключително 

дълъг гаранционен срок, тъй като не е изведено значението му за определяне на посоченото 

предложение, не са представени и никакви конкретни предвиждания - технически план 

(мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси, снабдяване с материали) за 

осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок. 

Предвижданията на участника кореспондират с разпоредбите на чл.19, ал.2 и 5 от 

проекта на договор, които  гласят, че изпълнителят се задължава: да отстранява за своя 

сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните 

срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за своя сметка появилите се 

недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен срок от получаване на 

известието по предходната алинея. Както беше посочено по-горе, не е загатнато по 

никакъв начин наличието на финансово-икономическо планиране и съответно обезпечаване 

за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания  гаранционен срок за всички 

видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото оборудване и 

кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания 

гаранционен срок. В резултат на изложеното участникът не е удостоверил, че притежава 

необходимите финансово- икономически и технически възможности за обезпечаване на 

оферирания гаранционен срок.  

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

измеренията на своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички 

положения направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за 
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комисията да е видно кои фактори с точно определяне са продиктували числовите 

изражения на гаранционния период, което от участника не е извършено.  

Независимо от естеството на видовете работи, които следва да изпълнят, и 

материалите, които се влагат, предвижданията на участника не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат липсата на каквито и да било дефекти в оферирания гаранционен 

срок, като липсва каквото и да било планиране или предвиждания за ответна реакция от 

страна на участника при настъпване на гаранционни събития. 

В обосновката участникът изтъква и редица обстоятелства, свързани с наличието 

на сертификати ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, но не е видна връзката на 

посочените мерки с оферирания гаранционен срок – участникът предвижда дейности, 

които нямат връзка с качеството на изпълнение, а са относими към внедрените система за 

управление на околната среда ISO 14001:2004 и за управление на безопасността при работа 

BS OHSAS 18001:2007 – управляване на отпадъците, образувани в резултат на дейността; 

постоянно подобряване на екологичното състояние на фирмата, чрез разработване и 

въвеждане на програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на 

замърсяването; ефективно управляване на рисковете за здравето и безопасността; 

намаляване до минимум на рисковете за персонала и другите заинтересовани страни. 

Участникът изтъква, че е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет 

на обособената позиция, както и на категорията му, но посоченото обстоятелство, освен 

че е удостоверено от всички останали допуснати участници, е свързано със спазване на 

законовите изисквания за наличието на съответна регистрация и спазване на изискванията 

към лицата, извършващи строителство, а не с продължителността на оферирания 

гаранционен срок. Посочването на квалифициран персонала и вписване в Централния 

професионален регистър на строителя представлява изискване, което е залегнало в 

документацията за участие. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън 

изтъкнатите обстоятелства, относими към нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в предложението за изпълнение на 

поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови 

и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 

инсталации на сгради. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни 

работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както 

и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ФОНД 

ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ТПП не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), обосноваващи реалността и обективността на предложения Гаранционен срок за 

всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), от 121 /сто двадесет и един/ 

месеца, надвишаващ с над 2 пъти минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 

2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение по отношение на всеки от 
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горепосочените показатели и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 

от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29 от 08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г., за което 

правя препращане. 

 

2. „НСК СОФИЯ“ ЕООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Установено е, че офертата на участника съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на строителството (О2), Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5) и Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите 

по показатели 4 и 5 (О6), всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената 

позиция съответни срокове. Правилно е осъществено правомощието по чл.70, ал.1 от ЗОП 

(отм.), като от участника е изискано да представи в срок от 3 /три/ работни дни от 

уведомяването подробна писмена обосновка на посочените предложения. Получаването на 

уведомлението от страна на участника е надлежно удостоверено. Преди изтичане на срока в 

деловодството на община Смолян е заведена обосновка от участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложените 

Срок за изпълнение на строителството (О2), Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5) и Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите 

по показатели 4 и 5 (О6), комисията е преценила, че са налице основанията, закрепени в 

чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да бъде 

отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на всяко от горепосочените 

предложения, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат 

достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, 

поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в 

резюме, както следва: 

 1. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения срок за 

изпълнение на строителството комисията прецени, че са налице основанията, 

закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството 

следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е 
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да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в 

нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като 

твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към 

категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обосновката на участника, при обосноваването на по-кратък срок за изпълнение 

на строителството, следва да бъдат идентифицирани и подробно представени и изяснени, 

следните ключови моменти и съществени фактори, формиращи, като цяло съдържанието 

на срока за изпълнение на строителството и обосноваващи реалността и обективността 

му, а именно: 1. Подробно дефиниране на отделните видове строителни работи; 2. 

Определяне на технологичната последователност на работите, съобразно съответната 

взаимозависимост между отделните работи; 3. Определяне на необходимите ресурси за 

изпълнение на всяка работа; 4. Определяне на производителността на използваните 

ресурси; 5. Определяне на продължителността на всяка работа. 

Значителна част от обосновката основно е изградена върху обстоятелства, 

относими към изискванията за подбор – наличие на: дългогодишен опит в сектор 

„Строителство”, проявявана коректност към възложителите и изграден положителен 

имидж относно изпълнение на обществени поръчки и частни обекти, в това число 

конкретно посочване на изпълнени предходни обекти, сходни с предмета на настоящата 

поръчка, включително и проекти по Национална програма за енергийна ефективност 

(НПЕЕ), със същият или по-кратък срок; достатъчно на брой и квалификация кадри с 

дългогодишен стаж в бранша и организационни умения на строителния екип. Изтъкването 

на факта, че участникът притежава опит в дейности, сходни с предмета на поръчката, и 

квалифициран и опитен ръководен и технически състав (строителен екип), не е обективно 

обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), тъй като от една страна 

наличието на опит и на квалифициран и опитен строителен е заложено от възложителя в 

документацията за участие като минимално техническо изискване, на което всеки един 

участник трябва да отговаря, а от друга, дори и да се приеме че има реално отношение към 

определяне на срока за изпълнение, не е изяснено по какъв начин описаният опит и 

квалификация на експертите би повлиял върху формирането на срока за изпълнение на 

поръчката в конкретни измерения и по-конкретно, не е изяснено по какъв начин опитът при 

изпълнението на сходни обекти и квалификацията и опита и числеността на строителния 

екип, които притежават всички останали участници,  благоприятстват оферирането на 

значително по-кратък срок за изпълнение на строителството – до какви конкретни 

предвиждания и организация води този опит и квалификация, така че да помогне на 

участника да изпълни строителството в изключително по-кратки срокове спрямо 

останалите участници, които също са удостоверили наличието на опит при 

строителството на сходни обекти и на експертен строителен състав. При липсата на 

конкретни разяснение и предвиждания комисията счита, че посочените обстоятелства във 

връзка с опита и квалификацията на участника имат значение за предварителния подбор 

на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което, допускането на 

елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на 

чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Наличието на технически възможности е заложено от 

възложителя в документацията за участие като минимално техническо изискване, на 

което всеки един участник трябва да отговаря, с оглед на което не може да се приеме 

като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). Участникът предвижда 

използване на нестандартна техника - подемни платформи, чрез които се обхваща целия 

обект и се включват голям брой работни бригади за изпълнение на целия обем 

едновременно. За извършване на строителните работи по фасадата на сградата 

възложителят не е определил изисквания към начина и подхода на изпълнение, като за тази 

цел действително от участниците мога да бъдат използвани подемни платформи за 

осигуряване на достъп до фасадите и/или модулно сглобяемо фасадно скеле. В 
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оперативната самостоятелност на участника е изборът на подход за реализиране на 

строителството на обекта. Комисията определя посочения от участника метод за 

използване на подемни платформи за нормално присъщ за изпълнението на посочените 

видове строителни работи, като не открива наличие на иновации в него, което само по себе 

си да обоснове изключително краткия срок за реализиране на строителството. По никакъв 

начин участникът не е дал своите конкретни предвиждания, как приложението на 

посочения подход на изпълнение с подемни платформи способства за значително 

съкращаване на сроковете за изпълнение на строителството. Участникът не излага 

никакви конкретни предвиждания кои видове и количества работи ще бъдат изпълнение 

чрез монтаж на платформи. Липсва каквито и да било предвиждания за определяне на 

обем и продължителност на видовете работи по фасадата на сградата, които ще се 

изпълнят чрез работа от платформи, въз основа на което, комисията не би могла да 

определи до какво съкращаване на срока в числово изражение би могло да доведе 

използването на посочения подход на работа по фасадите, който комисията определя за 

нормално присъщ при изпълнението на поръчката и съответстващ на нормалните 

строителни практики. Участникът счита, че предложеният подход и метод за работа 

дава възможност за включване на голям брой работни бригади за изпълнение на целия обем 

едновременно, но липсва каквото и да било изложение на предвижданията на участника за 

определяне на видовете работи, необходимия ресурс за реализирането им и предвиденото за 

това време, въз основа на което комисията не би могла да определи дали само по себе си 

струпването на голям брой работници на ограничения периметър на платформите 

обосновава изпълнението в изключително краткия срок. В допълнение, наличието на 

материална и техническа база за изпълнението на поръчката, в това число необходимата 

строителна техника и механизация, не е обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.), доколкото същото е нормално присъщо задължение на строителя 

съгласно клаузите на проекта на договор, които предвиждат, че изпълнителят е длъжен да 

осигури за своя сметка: материали, детайли, конструкции, съоръжения, както и всичко 

друго, необходимо за изпълнение на договора; всички необходими съоръжения и техническо 

оборудване, нужни за изпълнение на поетите задължения по договора. Дори и да се приеме 

че материалната и техническа обезпеченост има реално отношение към определяне на 

срока за изпълнение, не е изяснено по какъв начин предвижданията на участника в тази 

насока биха повлияли върху формирането на срока за изпълнение на поръчката в конкретни 

измерения и по-конкретно, не е изяснено каква разлика дават предвижданията за 

механизация и техника на участника спрямо останалите участници, така че да му 

помогнат да изпълни строителството в изключително по-кратки срокове спрямо 

останалите участници, които също са поели ангажимент при възлагане на поръчката да 

осигурят за своя сметка всички необходими съоръжения и техническо оборудване.  

За определяне на срока за изпълнение на поръчката участникът се позовава на: 

създадени добри и надеждни професионални контакти с доставчици и снабдители на 

строителни материали, което позволява извършването на доставките на необходимите 

материали за изпълнение на отделните видове СМР в кратки срокове, директно на 

строителния обект в обхват - цялата страна; наличен свободен оборотен финансов ресурс 

за предварително материално обезпечаване на целия обект предварително и за елиминиране 

на риска от забава на доставка. Въпреки че посочените обстоятелства не са съпроводени с 

никакви конкретни доказателства, които да удостоверяват реалните възможности за 

спазването им /липсва представяне на конкретен план за видовете материали, които са 

необходими за строителството на обекта, не са представени доказателства за 

съществуващи складови наличности и/или предварителни договори с доставчици и 

производители на материали, които да удостоверяват наличие на капацитет и 

възможности за своевременни и предхождащи строителството доставки на значителни 

количества материали, необходими за изпълнението на поръчката, липсва план за 

складиране и съхранение на строителните материали, които се посочва, че ще бъдат 
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доставени още преди откриването на строителната площадка/, комисията счита, че 

действително, в съвременните пазарни условия всеки един опитен строител, каквито са 

всички в настоящата обществена поръчка, в рамките на оферирания посочения срок за 

проектиране (20 календарни дни) би могъл да осъществи необходимите контакти, да 

сключи съответни договори, да направи необходимите заявки за изработване и 

своевременно да осигури наличието на материали, продукти и изделия, необходими за 

изпълнение на строителството, без да се налага технологичен престой и забавяне на 

строителството, вследствие на забавени поръчки и доставки. Следва да се отчете, че 

строителството на обекта не започва веднага с подписването на договор за изпълнение – 

настоящата поръчка се възлага на инженеринг, т.е. след подписването на договора за 

изпълнение следва период от време за изготвяне на инвестиционен проект, извършване на 

оценка за съответствието му и издаването на разрешение за строеж, като едва след това 

би могло да започне изпълнението на строителството. Въз основа на изложеното 

комисията счита, че е налице достатъчен период от време след подписване на договора за 

изпълнение, в който период участникът е способен да осигури навременната доставка на 

материали, продукти и изделия, които да бъдат вложени в строителството. Посоченото 

обстоятелство обаче не е достатъчно за обосноваване на оферирания срок за изпълнение 

на строителството, тъй като при налична обезпеченост с материали, продукти и изделия 

за него съществени са обективните предвиждания за необходимо време за реализиране на 

отделните строителни операции, каквито предвиждания липсват. 

Участникът споделя възгледите си за водена фирмена политика за: приемане на 

антикризисни мерки, част от които са свързани с намаляване на печалбата и разходите от 

една страна и по-висока производителност на труда от друга, като основната му 

политика в тази насока е увеличение броя на строителните обекти и в частност успешно 

участие в търгове и конкурси за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на СМР, 

съответно изпълнявани за по - кратък период от време; поемане на социален ангажимент 

към персонала и запазването му;  повишаване конкурентоспособността на фирмата, като 

конкретна стратегия е предлагането на удовлетворяващ възложителите срок за 

изпълнение на обекти, съобразен изцяло с възможностите на дружеството. В случая в 

оперативната самостоятелност на участника е определянето на фирмената му политика 

и цели, но посочените пожелания и цели, за да бъдат приети за обективни обстоятелства 

по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), следва да бъдат обвързани с горепосочените 

ключови моменти и съществени фактори, формиращи, като цяло съдържанието на срока 

за изпълнение на строителството и обосноваващи реалността и обективността му, което 

от участника не е извършено. 

Оферираният срок за изпълнение на строителството е базиран и на следните 

посочени от участника обстоятелства: разработена работна програма за изпълнение на 

поръчката, основана на необходимите човекочасове труд и необходимия брой работници за 

всяка една дейност, като човекочасовете труд са формирани на база на разходните норми 

за труд в строителството (УСН/ТНС и СЕК); назначени 52ма души на  трудов договор, 

като при извънредна необходимост от по-голямо количество персонал разполагаемост с 

още 80 (осемдесет) строителни работници, което дава възможност за осигуряване на 

достатъчно количество качествени строителни работници във всеки един момент; 

изградена  организационна структура, разделяща обекта на подобекти по отделните 

части, като за всеки подобект да е назначен отделен бригадир с звена от работници; 

организационна структура, водеща до засилен контрол върху изпълнението на задачите и 

създаване на възможност за включването на по-голям брой работни бригади, което 

ускорява изпълнението на поръчката. Посочените твърдения обаче не са съпроводени с 

никакви конкретни примери и предвиждания, които да обосновават реално и в конкретно 

числово изражение оферирането на изключително кратък срок за изпълнение на 

строителството. Не е налице представяне на никаква работна програма, линеен график 

или поне времеви предвиждания /по дни или поне седмици/ за изпълнението на видовете 



                                       

136 

работи в обхвата на поръчката, които технически да обосновават реално и в конкретно 

числово изражение оферирането на изключително кратък срок за изпълнение на 

строителството. Липсват данни за определените от участника дейности по изпълнение, 

за броя работници/екипи/звена за всяка дейност, за предвидените човекочасове и разходни 

норми. Предвижда се организационна структура, разделяща обекта на подобекти по 

отделните части, но липсва посочване кои са определените части или на какъв принцип ще 

става обособяването им. Участникът посочва, че разполага с възможност за 

концентриране на голям брой работни екипи (звена), но само по себе си струпването на 

строителен екип на строителната площадка при съществуващия периметър за изпълнение 

на дейностите по предмета на обществената поръчка не обосновава съкращаване на 

сроковете вследствие на претендирана изключителни организация. В случая участникът 

дори не е посочил видовете работи и екипите, които ще ги изпълняват. Видно от 

изложеното участникът не е обосновал изключително рационален план за разпределение и 

съсредоточаване на ресурсите при цялостното изпълнение на поръчката, който при 

посочената организация и наличието на описания технически капацитет, действително, 

реално да обосновава изпълнението в оферирания изключително кратък срок. Описаната 

организация реално не способства и не спомага краткосрочното изпълнение и не само не 

предполага предварително предвиждане и регламентиране на разпределението на 

ресурсите и описание на ангажираността на всеки от експертите, но и не представя 

доказателства за каквато и да е производителност на ангажираните лица. Липсва 

описание на видовете работи по дни, които да  покриват дейностите по изпълнение на 

поръчката, не са предвидени норми за производителност с ангажирания ресурс, които да 

способстват за цялостното изпълнение на поръчката в оферирания срок. Поради тези 

причини комисията счита, че участникът прави предвиждания за насищане и струпване на 

различни екипи на ограничения периметър на строителната площадка, но не са видни 

предвижданията му за време и последователност на работите на всеки екип - за 

комисията не е видно кои екипи ще работят успоредно и кои последователно и за какъв 

период от време, което обосновава изводът, че не е представен изключително рационален 

план за разпределение и съсредоточаване на ресурсите при цялостното изпълнение на 

поръчката, който обективно да обосновава оферирания срок за изпълнение на 

строителството. 

Действително, способстващо за намаляване на технологичното време за изпълнение 

на строителството би могло да бъде предвиждането за изпълнение в две или три работни 

смени. Без обаче да са идентифицирани и подробно представени и изяснени ключовите 

моменти и съществените фактори, формиращи като цяло съдържанието на срока за 

изпълнение на строителството, в това число, без да са анализирани, описани и 

визуализирани видовете строителни работи за обособената позиция като времетраене, 

технологична последователност и технологичното време за изчакване между тях с 

представяне на разпределението на ресурсите за изпълнение на посочените видове работи и 

без да стават ясни конкретните предвиждания на участника за изпълнение на 

строителството на смени, комисията не би могла да направи обективен анализ относно 

реалната изпълнимост и реална възможност за реализиране на строителството в 

оферирания срок. Горепосочената липса на информация възпрепятства комисията да 

определи конкретно числовото измерение на съкращаването на срока на строителството 

при няколкосменен режим на работа, който по никакъв начин не е обяснен от участника и 

дефиниран като обвързаност с и приложимост при конкретно посочени строителни 

работи. 

В заключение участникът се позовава на: наличие на  опит и технически ресурс; 

изградени отношения с доставчици и материална обезпеченост; екип с опит, натрупан в 

качествено, успешно и в срок изпълнени договори; използване на достатъчен брой високо 

квалифицирани специалисти; кадрова, материална и техническа обезпеченост; 

съсредоточаване на много работна сила с цел изпълнение в кратък период от време, но въз 
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основа на гореизложените подробни мотиви комисията счита, че посочените 

обстоятелства не са обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) и не 

обосновават изключителното намаляване на срока за изпълнение на строителството. 

Участникът се позовава на: използване на иновативни методи и подходи за осигуряване на 

достъп до фасадите, но комисията не счита метода за иновативен, а за нормално присъщ 

при изпълнението на поръчката и съответстващ на нормалните строителни практики, 

като в конкретика не е обосновано как посочения метод оправдава в конкретно 

стойностно изражение намаляването на срока за изпълнение на строителството, за което 

са описани подробни мотиви; изградена организационна структура, но посочените 

твърдения са общи и не са съпроводени с никакви конкретни предвиждания – не са видни 

предвиждания на участника за време и последователност на работите на всеки екип, не е 

видно кои екипи ще работят успоредно и кои последователно и за какъв период от време, не 

е видно кои видове работи ще се реализират при режим на работа на смени с конкретни 

предвиждания, не са видни предвиждания на участника за успоредно изпълнение на видове 

работи и за откриване на различни фронтове за паралелна работа, не са анализирани, 

описани и визуализирани видовете строителни работи като времетраене, технологична 

последователност, технологичното време за изчакване между тях, така че за комисията, с 

представяне на разпределението на ресурсите за изпълнение на посочените видове работи, 

да станат ясни конкретните предвиждания на участника за изпълнение на поръчката, на 

база на което да бъде направен обективен анализ относно тяхната изпълнимост и реална 

възможност за реализиране. 

В обосновката на участника не са засегнати по идентифицираните ключови 

моменти и съществени фактори формиращи, съдържанието на срока за изпълнение на 

строителството обосноваващи реалността и обективността му, а именно: 1. Не са 

дефинирани всички отделни видове строителни работи; 2. Не е определена технологичната 

последователност на работите, съобразно съответната взаимозависимост между тях; 3. 

Не са определени необходимите ресурси за изпълнение на всяка работа; 4. Не са 

представени данни за производителността на използваните ресурси; 5. Не е дефинирана 

продължителността на всеки един вид строителни работи.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Срок за изпълнение на строителството (О2). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „НСК СОФИЯ“ 

ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения срок за изпълнение на 

строителството (О2) от 60 /шестдесет/ календарни дни. 

 2. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда комисията 

прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради 

което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да 

не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 
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обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда, а именно - 5 години, като в действащото законодателство и 

документацията за обществена поръчка липсват ограничения за максимален праг на 

съответния гаранционен срок. Спазването на изискванията на нормативната уредба са 

свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с предварително обявените 

от възложителя условия, като спазването им не е задължително автоматично да води до 

обективност на направеното предложение досежно оферирането на съответния 

гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен от участника. 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката – дългогодишно сътрудничество с фирми доставчици, обуславящо 

по-високо качество на материалите и по-дълъг гаранционен срок, доставка единствено на 

материали с гарантиран произход и необходими сертификати за качество и декларации за 

съответствие, отговарящи на българските и/или европейски стандарти, закупуване на 

основни материали за конкретната поръчка с десетгодишен гаранционен срок, стриктно 

спазване на технологичните изисквания и технология на изпълнение на СМР, което дава 

възможност да предложи и спази посочения десетгодишен гаранционен срок. Посочените 

от участника мерки за осигуряване на качеството на материалите са нормално присъщи 

задължения на изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на проекта на договор, 

съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, детайли, конструкции, 

съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора, като 

материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали; да 

вложи при строителството качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, 

отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Методическите указания по изпълнение Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради и  Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 

325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, като съответствието се удостоверява по реда 

на същата наредба. Участникът обуславя оферирания на гаранционен срок със 

закупуването на основни материали за конкретната поръчка с десетгодишен гаранционен 

срок, като посочените твърдения са съпроводени единствено със следните доказателства: 

декларация за гаранционен срок на дограма от производителя „Ен Джи Еф – М“ ООД и 

декларация за гаранционен срок на строителни материали и продукти без видовото им 

упоменаване от производителя „Ангро Трейд“ ООД. От една страна посочените 

строителни продукти, за които са представени декларации за гаранционен срок от 

производителя, не изчерпват строителните продукти, които следва да се вложат в 

обекта, а от друга страна качеството на материалите не е единственият фактор, който 

обосновава оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният 

въпрос е за срока на гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на 

неговите съставни елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и 

елементи, но и съответния подход за строителството на обекта, с който може както да 

се запази максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 
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въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. В конкретния случай участникът е посочил най-общо, че ще 

използва качествени материали и че ще спазва стриктно технологичните изисквания и 

технология на изпълнение на строителните работи. Спазването на правилната технология 

за изпълнение на видовете работи е от значение за настъпването на гаранционни дефекти, 

но не е от категорията на обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), доколкото 

представлява нормално присъщо към изпълнението задължение съгласно клаузите на 

проекта на договор, чиито разпоредби на чл.14, ал.1, т.15.1 и 15.4 гласят, че изпълнителят 

следва да извърши строителството като организира и координира цялостния строителен 

процес съобразно одобрения технически инвестиционен проект, ведно с приложените към 

него подробни количествено-стойностни сметки и анализи на единичните цени, с грижата 

на добрия търговец и в съответствие с правилата за изпълнение на строителните и 

монтажните работи и предвиденото в техническата документация и изискванията на 

строителните, технически и технологичните правила и нормативи за съответните 

дейности. Отделно от това, въпреки твърденията за използването на материали с 10-

годишен гаранционен срок, посочените твърдения не са удостоверени по никакъв начин -  

освен за дограмата не са представени гаранционни карти, обосновка на гаранционен срок, 

резултати от изпитване и/или други доказателства, който да свидетелстват за 

трайността с точна определена продължителност на предвижданите за влагане в 

строителството материали /представена е декларация за гаранционен срок на дограма от 

производителя „Ен Джи Еф – М“ ООД, като останалата декларация за гаранционен срок 

на строителни материали и продукти не е видно за кои материали се отнася/.  

Освен това по същество обосноваването на гаранционен срок само с качеството на 

вложените материали е неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в 

който изпълненото строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се 

налага поправка, не съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е 

именно отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята 

същност, следва да се определи, като период, следващ осъществяването на 

строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в 

договорените срокове, но не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти 

за своя сметка. Възприемането на гаранционния срок, като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се уврежда или да се налага поправка, е 

несъответно на понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. В тази връзка участникът правилно е 

възприел същността на гаранционния срок, като посочва предвиждания за определен 

резервен финансов ресурс за изпълнение на строителни работи в гаранционни условия, 

както следва: налице е образуван фонд за гаранционно обслужване на обектите, 

средствата в който се набират като от всеки изпълнен обект процент от печалбата се 

превежда в него, като управленският екип на участника е изчислил, че поради минималните 

рекламации, които е имал до момента, е налице финансов ресурс, който обуславя посочения 

период за гаранционно обслужване на обекта. Прави вечатление, че фондът за гаранционно 

обслужване се предвижда да се използва за всички обекти на дружеството, а не конкретно 

за обекта по настоящата обществена поръчка, като представената обосновка не дава 

решение при настъпване на множество гаранционни събития на обекта по настоящата 

обществена поръчка и останалите обекти на дружеството при водената обща политика 

за конкурентноспособност с офериране на високи гаранционни  срокове и изчерпване на 

средствата в гаранционния фонд.  
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Участникът най-общо гарантира, че разполага с изпълнителски персонал за 

поемането на гаранционни задължения – разполагаемост на отделен екип, който обслужва 

гаранционно и следгаранционно само обекти, изпълнени от компанията. Посочените 

твърдения комисията определя за общи, тъй като не са представени никакви конкретни 

предвиждания за осъществяване на конкретни действия при настъпване на гаранционни 

събития – мониторинг на обекта, мобилизация и технически план (например мобилизация 

на техническото оборудване и кадрови ресурси, снабдяване с материали, ако е приложимо) 

за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок. Прави 

впечатление, че представената обосновка не дава решение при настъпване на множество 

гаранционни събития на обекта по настоящата обществена поръчка и на останалите 

обекти на дружеството при водената обща политика за конкурентноспособност с 

офериране на високи гаранционни  срокове и при заетост на екипа за гаранционно 

обслужване. 

Участникът споделя възгледите си за водена фирмена политика за: приемане на 

антикризисни мерки, част от които са свързани с намаляване на печалбата и разходите от 

една страна и по - висока производителност на труда от друга, като основната политика 

в тази насока е увеличение броя на строителните обекти и в частност успешно участие в 

търгове и конкурси за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на инженерингови 

услуги; повишаване конкурентоспособността на фирмата, като конкретна стратегия в 

случая е предлагането на по-дълъг гаранционен срок от минимално заложения, съгласно чл. 

20 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като гаранционният срок да е 

съобразен с възможности за изпълнение и поддръжка на обекта. В случая в оперативната 

самостоятелност на участника е определянето на фирмената му политика и цели, но 

посочените пожелания и цели, за да бъдат приети за обективни обстоятелства по смисъла 

на чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), следва да бъдат обвързани с ключовите моменти и 

съществените фактори, формиращи като цяло съдържанието на гаранционния срок и 

обосноваващи реалността и обективността му /независимо дали числовото изражение на 

оферирания гаранционен срок е продиктувано от спазване на фирмени политики или 

стремеж за конкурентност и спечелване на поръчката, същото следва да бъде 

удостоверено и доказано като обективно/, което от участника не е извършено. 

Част от обосновката е изградена и върху обстоятелства, относими към: 

изискванията за подбор, които представляват минимални технически изисквания, на които 

всеки един участник трябва да отговаря. Не е загатнато по какъв начин опита при 

изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането на този гаранционен срок. 

Същото се отнася и до наличието на опитен персонал, което представлява минимално 

техническо изискване, което е залегнало в документацията за участие. Посочените 

обстоятелства имат значение за предварителния подбор на участниците и съблюдаване на 

условията на поръчката, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което 

допускането на посочените елементи да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на 

чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Наличието на технически възможности е заложено от 

Възложителя в документацията за участие като минимално техническо изискване, на 

което всеки един участник трябва да отговаря, с оглед на което не може да се приеме 

като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обобщение следва да се посочи, че действително са загатнати предвиждания за 

резервен финансов ресурс и кадрова обезпеченост, но същите не са обезпечени и 

гарантирани, като обосновката не дава адекватни и конкретни отговори, предвиждания и 

конкретна ответна реакция при настъпване на гаранционни събития. Налице е деклариран 

ангажимент за осъществяване на гаранционните задължения, но не и конкретни способи за 

реализирането им. Комисията споделя становището, че в оперативната самостоятелност 
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на участника е да извърши собствена преценка за измеренията на своето техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, но при всички положения направените 

предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои 

фактори с точно определяне са продиктували числовите изражения на гаранционния 

период, което от участника не е извършено.  

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че от участника не 

са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и обстоятелства, които са 

относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на оферирания гаранционен 

срок. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „НСК СОФИЯ“ 

ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда от 120 /словом сто и двадесет/ месеца, 

надвишаващ с 2 пъти минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 3. След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения 

гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), 

комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП 

(отм.), поради което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а 

обосновката следва да не бъде приета. 

 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. Естествено, за обосновка на 

продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не могат да бъдат 

използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение на 

обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, 

посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Разпоредбата на чл.20, ал.4, т.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата минимална продължителност на 

подлежащия на офериране по процедурата гаранционен срок за всички видове строителни, 

монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
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железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 

работите по останалите показатели, а именно - 5 години, като в действащото 

законодателство и документацията за обществена поръчка липсват ограничения за 

максимален праг на съответния гаранционен срок. Спазването на изискванията на 

нормативната уредба са свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с 

предварително обявените от възложителя условия, като спазването им не е задължително 

автоматично да води до обективност на направеното предложение досежно оферирането 

на съответния гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен 

от участника. 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката – дългогодишно сътрудничество с фирми доставчици, обуславящо 

по-високо качество на материалите и по-дълъг гаранционен срок, доставка единствено на 

материали с гарантиран произход и необходими сертификати за качество и декларации за 

съответствие, отговарящи на българските и/или европейски стандарти, закупуване на 

основни материали за конкретната поръчка с десетгодишен гаранционен срок, стриктно 

спазване на технологичните изисквания и технология на изпълнение на СМР, което дава 

възможност да предложи и спази посочения десетгодишен гаранционен срок. Посочените 

от участника мерки за осигуряване на качеството на материалите са нормално присъщи 

задължения на изпълнителя и същите са предвидени в клаузите на проекта на договор, 

съгласно който участникът е задължен: да осигури материали, детайли, конструкции, 

съоръжения, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на договора, като 

материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали; да 

вложи при строителството качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, 

отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Методическите указания по изпълнение Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради и  Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 

325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./, като съответствието се удостоверява по реда 

на същата наредба. Участникът обуславя оферирания на гаранционен срок със 

закупуването на основни материали за конкретната поръчка с десетгодишен гаранционен 

срок, като посочените твърдения са съпроводени единствено със следните доказателства: 

декларация за гаранционен срок на дограма от производителя „Ен Джи Еф – М“ ООД и 

декларация за гаранционен срок на строителни материали и продукти без видовото им 

упоменаване от производителя „Ангро Трейд“ ООД. От една страна посочените 

строителни продукти, за които са представени декларации за гаранционен срок от 

производителя, не изчерпват строителните продукти, които следва да се вложат в 

обекта, а от друга страна качеството на материалите не е единственият фактор, който 

обосновава оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният 

въпрос е за срока на гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на 

неговите съставни елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и 

елементи, но и съответния подход за строителството на обекта, с който може както да 

се запази максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 

въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 

трайността и годността си. В конкретния случай участникът е посочил най-общо, че ще 

използва качествени материали и че ще спазва стриктно технологичните изисквания и 

технология на изпълнение на строителните работи. Спазването на правилната технология 

за изпълнение на видовете работи е от значение за настъпването на гаранционни дефекти, 

но не е от категорията на обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), доколкото 

представлява нормално присъщо към изпълнението задължение съгласно клаузите на 

проекта на договор, чиито разпоредби на чл.14, ал.1, т.15.1 и 15.4 гласят, че изпълнителят 

следва да извърши строителството като организира и координира цялостния строителен 

процес съобразно одобрения технически инвестиционен проект, ведно с приложените към 
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него подробни количествено-стойностни сметки и анализи на единичните цени, с грижата 

на добрия търговец и в съответствие с правилата за изпълнение на строителните и 

монтажните работи и предвиденото в техническата документация и изискванията на 

строителните, технически и технологичните правила и нормативи за съответните 

дейности. Отделно от това, въпреки твърденията за използването на материали с 10-

годишен гаранционен срок, посочените твърдения не са удостоверени по никакъв начин -  

освен за дограмата не са представени гаранционни карти, обосновка на гаранционен срок, 

резултати от изпитване и/или други доказателства, който да свидетелстват за 

трайността с точна определена продължителност на предвижданите за влагане в 

строителството материали /представена е декларация за гаранционен срок на дограма от 

производителя „Ен Джи Еф – М“ ООД, като останалата декларация за гаранционен срок 

на строителни материали и продукти не е видно за кои материали се отнася/.  

Освен това по същество обосноваването на гаранционен срок само с качеството на 

вложените материали е неправилно. Възприемането на гаранционния срок като срок, в 

който изпълненото строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се 

налага поправка, не съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е 

именно отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята 

същност, следва да се определи, като период, следващ осъществяването на 

строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в 

договорените срокове, но не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти 

за своя сметка. Възприемането на гаранционния срок, като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се уврежда или да се налага поправка, е 

несъответно на понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. В тази връзка участникът правилно е 

възприел същността на гаранционния срок, като посочва предвиждания за определен 

резервен финансов ресурс за изпълнение на строителни работи в гаранционни условия, 

както следва: налице е образуван фонд за гаранционно обслужване на обектите, 

средствата в който се набират като от всеки изпълнен обект процент от печалбата се 

превежда в него, като управленският екип на участника е изчислил, че поради минималните 

рекламации, които е имал до момента, е налице финансов ресурс, който обуславя посочения 

период за гаранционно обслужване на обекта. Прави вечатление, че фондът за гаранционно 

обслужване се предвижда да се използва за всички обекти на дружеството, а не конкретно 

за обекта по настоящата обществена поръчка, като представената обосновка не дава 

решение при настъпване на множество гаранционни събития на обекта по настоящата 

обществена поръчка и останалите обекти на дружеството при водената обща политика 

за конкурентноспособност с офериране на високи гаранционни  срокове и изчерпване на 

средствата в гаранционния фонд.  

Участникът най-общо гарантира, че разполага с изпълнителски персонал за 

поемането на гаранционни задължения – разполагаемост на отделен екип, който обслужва 

гаранционно и следгаранционно само обекти, изпълнени от компанията. Посочените 

твърдения комисията определя за общи, тъй като не са представени никакви конкретни 

предвиждания за осъществяване на конкретни действия при настъпване на гаранционни 

събития – мониторинг на обекта, мобилизация и технически план (например мобилизация 

на техническото оборудване и кадрови ресурси, снабдяване с материали, ако е приложимо) 

за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок. Прави 

впечатление, че представената обосновка не дава решение при настъпване на множество 

гаранционни събития на обекта по настоящата обществена поръчка и на останалите 

обекти на дружеството при водената обща политика за конкурентноспособност с 
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офериране на високи гаранционни  срокове и при заетост на екипа за гаранционно 

обслужване. 

Участникът споделя възгледите си за водена фирмена политика за: приемане на 

антикризисни мерки, част от които са свързани с намаляване на печалбата и разходите от 

една страна и по - висока производителност на труда от друга, като основната политика 

в тази насока е увеличение броя на строителните обекти и в частност успешно участие в 

търгове и конкурси за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на инженерингови 

услуги; повишаване конкурентоспособността на фирмата, като конкретна стратегия в 

случая е предлагането на по-дълъг гаранционен срок от минимално заложения, съгласно чл. 

20 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като гаранционният срок да е 

съобразен с възможности за изпълнение и поддръжка на обекта. В случая в оперативната 

самостоятелност на участника е определянето на фирмената му политика и цели, но 

посочените пожелания и цели, за да бъдат приети за обективни обстоятелства по смисъла 

на чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), следва да бъдат обвързани с ключовите моменти и 

съществените фактори, формиращи като цяло съдържанието на гаранционния срок и 

обосноваващи реалността и обективността му /независимо дали числовото изражение на 

оферирания гаранционен срок е продиктувано от спазване на фирмени политики или 

стремеж за конкурентност и спечелване на поръчката, същото следва да бъде 

удостоверено и доказано като обективно/, което от участника не е извършено. 

Част от обосновката е изградена и върху обстоятелства, относими към: 

изискванията за подбор, които представляват минимални технически изисквания, на които 

всеки един участник трябва да отговаря. Не е загатнато по какъв начин опита при 

изпълнението на сходни обекти благоприятства оферирането на този гаранционен срок. 

Същото се отнася и до наличието на опитен персонал, което представлява минимално 

техническо изискване, което е залегнало в документацията за участие. Посочените 

обстоятелства имат значение за предварителния подбор на участниците и съблюдаване на 

условията на поръчката, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което 

допускането на посочените елементи да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на 

чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Наличието на технически възможности е заложено от 

Възложителя в документацията за участие като минимално техническо изискване, на 

което всеки един участник трябва да отговаря, с оглед на което не може да се приеме 

като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обобщение следва да се посочи, че действително са загатнати предвиждания за 

резервен финансов ресурс и кадрова обезпеченост, но същите не са обезпечени и 

гарантирани, като обосновката не дава адекватни и конкретни отговори, предвиждания и 

конкретна ответна реакция при настъпване на гаранционни събития. Налице е деклариран 

ангажимент за осъществяване на гаранционните задължения, но не и конкретни способи за 

реализирането им. Комисията споделя становището, че в оперативната самостоятелност 

на участника е да извърши собствена преценка за измеренията на своето техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, но при всички положения направените 

предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои 

фактори с точно определяне са продиктували числовите изражения на гаранционния 

период, което от участника не е извършено.  

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че от участника не 

са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и обстоятелства, които са 

относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на оферирания гаранционен 

срок. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 
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предложения Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни 

работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както 

и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „НСК СОФИЯ“ 

ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения гаранционен срок за всички 

видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 от 120 /словом сто и двадесет/ 

месеца, надвишаващ с 2 пъти минимално определения съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 

от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение по отношение на всеки от 

горепосочените показатели и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 

от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29 от 08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г., за което 

правя препращане. 

 

3. „ЕВРОПАЙП – М“ ЕООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви: Установено е, че офертата на участника съдържа предложение за Срок за 

изпълнение на проектирането (О3), което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни 

срокове. Правилно е осъществено правомощието по чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.), като от 

участника е изискано да представи в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна 

писмена обосновка на предложението. Получаването на уведомлението от страна на 

участника е надлежно удостоверено. Преди изтичане на срока в деловодството на община 

Смолян е заведена обосновка от участника. 

След подробен анализ на обосновката на участника по отношение на предложения 

Срок за изпълнение на проектирането (О3), комисията е преценила, че са налице 

основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на 

дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на всяко от горепосочените 

предложения, извела е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат 

достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, 

поради които комисията е отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в 

резюме, както следва: 

След подробен анализ на обосновката по отношение на предложения срок за 

изпълнение на проектирането комисията прецени, че са налице основанията, закрепени 

в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да 

бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 
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 Представената от участника информация не отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 

2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да 

посочи обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е 

да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в 

нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като 

твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към 

категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.).  

В обосновката на участника, при обосноваването на по-кратък срок за изпълнение 

на проектирането, следва да бъдат идентифицирани и подробно представени и изяснени, 

следните ключови моменти и съществени фактори, представляващи обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), формиращи като цяло съдържанието на 

срока за изпълнение на проектирането при изработването на инвестиционен проект и 

обосноваващи реалността и обективността му, а именно: 1. Подробно дефиниране на 

отделните работи по съответните проектни части; 2. Определяне на технологичната 

последователност на работите, съобразно съответната взаимозависимост между 

отделните работи; 3. Определяне на необходимите ресурси за изпълнение на всяка работа; 

4. Определяне на производителността на използваните ресурси; 5. Определяне на 

продължителността на всяка работа. 

Следва да се отбележи, че една част от обосновката е изградена върху 

обстоятелства, свързани с придобит опит чрез изпълнени редица подобни обекти в 

оферирания срок, наличие на достатъчен и голям брой специалисти с опит и добра 

подготовка за изпълнение на дейността. Изтъкването на факта, че участникът и 

експертите му притежават дългогодишен опит в дейности, сходни с предмета на 

поръчката, не е обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), тъй 

като от една страна наличието на опит, макар и незаложено от възложителя в 

документацията за участие като минимално техническо изискване, е обстоятелство на 

което почти всеки един участник отговаря, а от друга, дори и да се приеме че има реално 

отношение към определяне на срока за изпълнение, не е изяснено по какъв начин описаният 

опит би повлиял върху формирането на срока за изпълнение на проектирането в конкретни 

измерения и по-конкретно: не е изяснено с какви ресурси е изпълнявал предходни сходни 

договори и при какви съществени условия и дали при изпълнението на настоящата поръчка 

участника предвижда изпълнението да бъде осъществено със същите ресурси и при 

същата производителност; участникът най-общо посочва, че вече има създадена база и 

разполага с архив от богато разнообразие от изпълнени подобни проекти, включително на 

многофамилна жилищна сграда със същата номенклатура, включително разработени 

детайли за полагане на топлоизолация, детайли за топлинно изолиране на покрив, еркер, 

тераси и др., които са приложими и за настоящата сграда, но посочените обстоятелства 

не са съпроводени с никакви конкретни доказателства или разработки, не е загатнато по 

никакъв начин как опитът при изпълнението на сходни обекти благоприятства решаването 

на конкретни проектантски казуси посредством използването на специфични проектни 

решения, при положение че такива не са представени. Същото се отнася и до наличието на 

квалифициран персонал. Всички участници са представили списък на експертите си, като 

са удостоверили тяхната квалификация и пълна проектантска правоспособност, 

наличието на която е свързана и с опит, като това е едно от  условията за допустимост и 

не може да бъде прието като обективно обстоятелство, представляващо изключително 

благоприятно условие. Посочените обстоятелства имат значение за предварителния 

подбор на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране, поради което, 

допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни 
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обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне 

на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП (отм.). Всички участници са удостоверили наличния си 

технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с нормативната 

база и първоначално обявените от възложителя условия, като това не могат да бъдат 

приети като обективно обстоятелство, свързано с някоя от хипотезите на чл. 70, ал. 2, 

т.1-5 от ЗОП (отм.). Изложените обстоятелства, свързани с възможността за 

използване на значителен брой проектанти, не са съпътствани от допълнителни 

уточняващи текстове, свързани с организацията на работа и разпределението на 

конкретните задачи между тях с данни за производителност. Участникът най-общо 

посочва, че е създал перфектна организация на работа между проектантите, но не са 

посочени конкретните предвиждания за работата им – видно е кой експерт с изпълнението 

на коя проектна част е ангажиран, но не са видни точните предвиждания за работата на 

експертите и начина на сътрудничество между тях при извършването на концентрация на 

специалисти. Въз основа на изложеното самото струпване и използване на значителен брой 

специалисти за изпълнение на проектирането, без представяне на разпределението на 

задачите и отговорностите между тях, не доказва обективността на оферирания срок за 

изпълнение на проектирането и не става ясно как е продиктувало конкретното му числово 

изражение. 

За изпълнението на поръчката участникът е осигурил напълно оборудвани със 

съвременна техника офиси, които разполагат с необходимата техника и специализиран 

софтуер за изготвяне на техническите проекти, но посоченото обстоятелство не е 

съпроводено с никакви конкретни и по-специфични предвиждания, които да е видно, че 

допринасят за значителното намаляване на срока за проектирането. Такава представена 

материалната осигуреност и създаване на условия за работа не е от категорията на 

обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), доколкото представлява нормално присъщо 

към изпълнението задължение съгласно клаузите на проекта на договор, чиято разпоредба 

на чл.14, ал.1, т.5 гласи, че изпълнителят следва да организира и съгласува работата на 

експертите си, както и да съдейства за осигуряване на условия за качествената им работа 

в срок. 

Още на етап кандидатстване участникът посочва, че: е извършил оглед; разгледал е 

и се е запознал с особеностите на обекта; направил е задълбочен анализ на изготвения 

технически паспорт на сградата, доклада за конструктивно обследване и доклада за 

енергийно обследване. Извършването от участника на цялостното запознаване с 

документацията по поръчката и обекта не представлява обосноваващо изключителен 

кратък срок за извършване на проектирането обективно обстоятелство, свързано с някоя 

от хипотезите на чл. 70, ал. 2, т.1-5 от ЗОП (отм.). Посочените действия би следвало да са 

извършени от всеки участник с оглед подготовката на офертата (в нейната техническа и 

ценова част) за участие в процедурата. Неслучайно, всеки участник е декларирал в 

офертата си, че е запознат с предвидените условия на поръчката, със състоянието на 

обекта, условията и рисковете, свързани с финансирането, строителството, както и 

всички документи, включени в книжата и приема да изпълни всички задължения, 

произтичащи от обявените условия. Нормално за всеки участник при подготовка на 

ценовите и технически параметри на предложението си за участие в подобна обществена 

поръчка е да е извършил оглед и елементарни замервания на обекта, както и да е запознат 

цялостно с документацията за обществената поръчка. Настоящата поръчка се възлага на 

инженеринг, като участникът следва да оферира цена за изпълнение както на 

проектирането и авторския надзор, така и на строителството, което следва да се 

осъществи на база на изготвения впоследствие от него инвестиционен проект, като за 

формиране на предложенията му, които го обвързват в процедурата най-логичното е да е 

положил усилия за запознаване с особеностите и спецификите обекта и изготвената за 

него документация. 
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Участникът се позовава и на следните обстоятелства: в изготвения технически 

паспорт на сградата, доклада за конструктивно обследване и доклада за енергийно 

обследване са дадени основните насоки и проектантите са длъжни да се съобразят с 

предписаните мерки в тези документи, т.е. самото проектиране в случая трябва да бъде 

изцяло съобразено с дадените предписания, което предполага, че работата на проектанта 

е сведена единствено до това, а не с разработване на напълно нови идеи и концепции, които 

отнемат повече време; възложителят да предостави всички изготвени документи, в това 

число изготвеното архитектурно заснемане на сградата в цифров вид, което да бъде 

актуално и да дава ясна представа за всички извършени през годините промени, което на 

практика е частта, която отнема много време при проектиране; налична е основа, върху 

която да се работи, т.е. архитектурното заснемане на сградата с отразени промени, като 

в този смисъл на проектантите им е достатъчно извършване на един оглед, за да могат да 

започнат същинската работа по проектирането. Във връзка с посочените обстоятелства 

следва да се отбележи, че по отношение на всеки изпълнител възложителят, като част от 

добросъвестното изпълнение на договорните си задължения, ще положи дължимата 

грижа и ще окаже необходимото съдействие за изпълнението на договорените работи. 

Действително, наличието на горепосочените документи улеснява изпълнението на 

проектантската задача, но те не обосновават оферирането на изключително краткия 

срок за проектирането от участника, доколкото съдържащите се в тях данни са налични 

за и на разположение на всички участници. 

Участникът е посочил общия последователността на изпълнение на отделните 

проектни части и коя част за колко време ще се изпълни, но не са представени никакви 

конкретни предвиждания за работа, които да дават възможност на комисията да прецени 

дали участникът е предвидил организация и планиране с конкретни действия и задачи за 

изпълнение, които да му позволят обективно да осъществи изпълнението на всяка част в 

посочения срок и в пълния обем. Участникът просто е декларирал предвиждане за 

успоредно изпълнение и коя проектна част за колко време ще изпълни, но за комисията не 

стават ясни обстоятелствата какво точно ще осъществи в изпълнение на дейностите по 

всяка част и защо участникът смята, че ще може да го осъществи в посочения срок. 

Описанието на основните дейностите в представения линеен график също е твърде общо, 

като не дава никаква конкретика относно начините на формиране на срока за изпълнение 

на проектирането. Общите предположения за организиране на работата са голословни, 

като не почиват на никакви преки доказателства относно каквато и да е 

производителност и предвиждания във времето за осъществяване на конкретни задачи в 

рамките на всяка проектна част. 

Наред с това, участникът не се е съобразил със съществено изискване на 

възложителя, а именно, че в срока за изпълнение на проектирането се включва и времето за 

съгласуването на изготвения технически инвестиционен проект с всички компетентни 

органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за 

възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ, 

съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1 от Проекта на договор – Книга VIII от документацията за 

участие в процедурата, поради което комисията счита предложения Срок за изпълнение на 

проектирането (О3) за необоснован.  

В обосновката на участника не са засегнати по никакъв начин идентифицираните 

ключови моменти и съществени фактори формиращи, съдържанието на срока за 

изпълнение при изработването на инвестиционни проекти и обосноваващи реалността и 

обективността му, а именно: 1. Не са дефинирани на отделните работи по съответните 

проектни части; 2. Не е определена технологичната последователност на работите, 

съобразно съответната взаимозависимост между отделните работи, посочено е само коя 

проектна част кога ще се изпълнява; 3. Не се определени всички съществени и необходими 

ресурси за изпълнение на всяка работа; 4. Не са представени данни за производителността 
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на използваните ресурси; 5. Не е дефинирана продължителността на всяка отделна 

работа по проектните части.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на 

предложения Срок за изпълнение на проектирането (О3). 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ЕВРОПАЙП – М“ 

ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложения срок за изпълнение на 

проектирането (О3) от 10 /десет/ календарни дни. 

 Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение по отношение на всеки от 

горепосочените показатели и от него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 

от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-29 от 08.07.2016г. -  протокол № 6 от 20.07.2016г., за което 

правя препращане. 

 

 

 

Въз основа на фактическите основания, обективирани в протоколите от работата на 

комисията, назначена с моя Заповед № ОП-29/08.07.2016г., към които препращам, 

 

 

 

IV. НЕ СА РАЗГЛЕЖДАНИ ОФЕРТИТЕ НА 

СЛЕДНИТЕ ДРУЖЕСТВА  

 
 

в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V 

от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, както следва: 

 

IV.1. По Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 6, блок № 5 - 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД. 

 

IV.2. По Обособена позиция № 18: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул. Наталия № 5, бл. 

Извор № 1 - „ТОКРИЯ“ ЕООД. 
  

IV.3. По Обособена позиция № 21: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. № 

10 - „АРХОНТ“ ООД. 
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Mотиви: 

Изразена е воля от дружествата „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, „ТОКРИЯ“ ЕООД и 

„АРХОНТ” ЕООД за оттегляне на подадените от тях оферти, въз основа на което считам, че 

посочените юридически лица са загубили качеството на участници в процедурата по смисъла 

на т.33 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (отм.). 

Ето защо офертите им не са били разглеждани. 

 

 

На основание чл. 73, ал. 3 във вр. с чл. 58а, ал. 5 от ЗОП (отм.) и чл. 43 от ППЗОП 

(отм.) препис от настоящото решение да бъде връчен на участниците в 3-дневен срок от 

издаването му лично срещу подпис или изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка или по факс. 

 

На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП (отм.) настоящото решение да бъде публикувано в 

профила на купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП (отм.). 

 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисия за 

защита на конкуренцията – гр. София, бул. Витоша № 18. 

 

 

 

/положен подпис и печат/ 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

 


