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ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на 

документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане 

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

процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „Избор на изпълнители за 

изпълнение на проект на община Смолян № 290, одобрено искане за финансиране по 

правилата на НДЕФ, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: 

Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ 

№10 "Детелина" в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян“; Обособена позиция 2: 

Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ №11 

"Митко Палаузов" в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян“, която обществена 

поръчка е открита с решение № 18 от 14.04.2016 г. на кмета на община Смолян, измено с 

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

одобреното обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2016-0011. 

 

 

Днес, 07.10.2016 г. от 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

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

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

следния състав: 

 

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

община Смолян – правоспособен юрист, магистър. 

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

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

гражданско строителство“. 

инж. Диана Георгиева Калайджиева - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

– машинен инженер, магистър, специалност „промишлена топлотехника“. 

 

Списък на консултантите: 

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

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

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

 

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

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

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

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

от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 
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Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 10, 

изр. 2 от ЗОП (отм.). 
 

 

1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на 

участниците и съответствието на документите и информацията в Плик № 1 „Документи за 

подбор“, включително и допълнително представените, с критериите за подбор и минималните 

технически изисквания за допустимост комисията пристъпи по обособени позиции към 

разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на 

допуснатите участници и проверка на съответствието им с изискванията на възложителя. 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:  

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

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

ОБЛАСТ СМОЛЯН“. 

 

 

1. 

 

 

„НСК СОФИЯ“ ЕООД 

 

А. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

 Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2 a. 

 Линеен график. 

 Декларации за експлоатационни показатели и декларации за съответствие. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно раздел III.2.1. от 

обявлението за обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от 

документацията за участие в процедурата, и същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП (отм.), така 

и на тези, определени от възложителя.  

 

В.  

Оферта по същество: 

 Срок за изпълнение на поръчката: 60 /словом: шестдесет/ календарни дни.  

 Гаранционни срокове в месеци след въвеждането на обекта в експлоатация, а именно: 

o Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда: 60 

/словом: шестдесет/ месеца. 

o Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради, с 

изключение на горепосочените работи: 60 /словом: шестдесет/ месеца. 

o Гаранционни срокове за останалите видове строителни работи: съгласно 

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. 
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2. 

 

 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД 

 

А. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

 Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2 a. 

 Линеен график. 

 Диаграма на работната ръка. 

 Диаграма на механизацията. 

 Декларации за експлоатационни показатели и декларации за съответствие. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице липси 

и несъответствия с изискванията на възложителя, както следва:  

 В представения от участника Линеен график за изпълнение на поръчката не се 

съдържат планираните етапи за актуване. Посоченото обстоятелство не отговаря на 

изискванията на възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие 

в процедурата, съгласно които: съдържанието на  плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ включва: Техническо предложение – оригинал, изготвено 

съгласно образеца на възложителя за обособената позиция, за която се подава оферта, 

ведно със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца, в това 

число и Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните 

етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със 

спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите 

спецификации.  

 Съгласно представените от участника Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 a, и Декларация за експлоатационни показатели за 

топлоизолация (стр. 10 от Плик № 2 на участника) предвиденият за изпълнението на 

поръчката материал, както следва: Топлоизолация – XPS, e с коефициент на 

топлопроводимост λ = 0.033 W/m.K, което обстоятелство не съответства на 

изискванията на възложителя съгласно техническите спецификаци и образеца на 

техническо предложение /Приложение № 2 a/. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, 

съдържанието на  плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ включва: 

Техническо предложение – оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя за 

обособената позиция, за която се подава оферта, ведно със съответните приложения 

съгласно указанията, посочени в образеца, в това число: Сертификати, удостоверения, 

декларации за съответствие или за експлоатационни показатели, или други 

документи, доказващи качество и съответствие на влаганите материали и/или 

оборудване и изискваните стандарти, като изискванията към материалите са описани 

в техническите спецификации и Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 a, съдържащо списък на основните строителни продукти и 

материали, за които се представят, сертификати или други документи, доказващи 

качеството, в това число: Топлоизолация – XPS с дебелина δ=0,08 м  и λ ≤ 0.031 

W/m.K, т.е. топлоизолацията следва да е с коефициент на топлопроводимост, равен на 

или по-малък от 0.031 W/m.K (а не, както е предвидено от участника - топлоизолация 

– XPS с коефициент на топлопроводимост λ = 0.033 W/m.K). 

 Съгласно представените от участника Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 a, и Декларация за експлоатационни показатели за 

топлоизолация (стр. 11-14 от Плик № 2 на участника) предвиденият за изпълнението 
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на поръчката материал, както следва: Топлоизолация – минерална вата URSA е с 

коефициент на топлопроводимост λ = 0.040 W/m.K, което обстоятелство не 

съответства на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификаци и 

обрацеца на техническо предложение /Приложение № 2 a/. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, 

съдържанието на  плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ включва: 

Техническо предложение – оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя за 

обособената позиция, за която се подава оферта, ведно със съответните приложения 

съгласно указанията, посочени в образеца, в това число: Сертификати, удостоверения, 

декларации за съответствие или за експлоатационни показатели, или други 

документи, доказващи качество и съответствие на влаганите материали и/или 

оборудване и изискваните стандарти, като изискванията към материалите са описани 

в техническите спецификации и Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 a, съдържащо списък на основните строителни продукти и 

материали, за които се представят, сертификати или други документи, доказващи 

качеството, в това число: Топлоизолация – минерална вата с δ=0,08 м и λ ≤  0.038 

W/m.K, т.е. топлоизолацията следва да е с коефициент на топлопроводимост, равен на 

или по-малък от 0.038 W/m.K (а не, както е предвидено от участника - Топлоизолация 

– минерална вата с коефициент на топлопроводимост λ = 0.040 W/m.K). В офертата на 

участника са представени две декларации за експлоатационни показатели за 

предвидената за изпълнението на поръчката топлоизолация – минерална вата, но 

никоя от тях не удостоверява съответствие с изискванията на възложителя: в едната 

декларация е налице поправка/корекция в показателя за коефициент на 

топлопроводимост, поради което комисията не приема съдържащите се в нея 

обстоятелства за надлежно удостоверени, а в другата декларация се съдържат данни 

за материала, удостоверяващи коефициент на топлопроводимост λ = 0.040 W/m.K, 

което обстоятелство също не отговаря на изискванията на възложителя. 

 За предвидения от участника за изпълнението на поръчката материал, както следва: 

Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 24мм с едно бяло и едно 

нискоемисионно „К“ стъкло, участникът не е удостоверил какъв е обобщеният 

коефициент на топлопреминаване (U) с оглед установяване на съответствието му с 

изискванията на възложителя. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в 

раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI 

„Оферта“ от документацията за участие в процедурата, съдържанието на  плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ включва: Техническо предложение – 

оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя за обособената позиция, за 

която се подава оферта, ведно със съответните приложения съгласно указанията, 

посочени в образеца, в това число: Сертификати, удостоверения, декларации за 

съответствие или за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи 

качество и съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните 

стандарти, като изискванията към материалите са описани в техническите 

спецификации и Техническо предложение, изготвено по образец съгласно 

приложение № 2 a, съдържащо списък на основните строителни продукти и 

материали, за които се представят, сертификати или други документи, доказващи 

качеството, в това число: Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 

24мм с едно бяло и едно нискоемисионно „К“ стъкло; обобщен коефициент на 

топлопреминаване U ≤  1.70 W/m
2
K. За предвидения за изпълнението на поръчката 

материал, както следва: Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 24мм 

с едно бяло и едно нискоемисионно „К“ стъкло, участникът е представил декларация 

за съответствие на стъклопакет (стр. 15 от Плик № 2 на участника), но същата не 
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съдържа данни за обобщения коефициент на топлопреминаване на посочения 

материал/продукт. 

 За предвидения от участника за изпълнението на поръчката материал/продукт, както 

следва: Автоматизиран водогреен котел с мощност 130kW, горивен материал – 

пелети, участникът не е представил сертификат, удостоверение, декларация за 

съответствие или за експлоатационни показатели, или друг/и документ/и, за 

доказване на качество и съответствието му с изискваните стандарти. Посоченото 

обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя, закрепени в раздел III.2.1 

от обявлението за обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от 

документацията за участие в процедурата, съгласно които: съдържанието на  плик № 

2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ включва: Техническо предложение – 

оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя за обособената позиция, за 

която се подава оферта, ведно със съответните приложения съгласно указанията, 

посочени в образеца, в това число: Сертификати, удостоверения, декларации за 

съответствие или за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи 

качество и съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните 

стандарти, като изискванията към материалите са описани в техническите 

спецификации и Техническо предложение, изготвено по образец съгласно 

приложение № 2 a, съдържащо списък на основните строителни продукти и 

материали, за които се представят, сертификати или други документи, доказващи 

качеството, в това число: Автоматизиран водогреен котел с мощност 130kW, горивен 

материал – пелети. Действително, в офертата на участника е налице документ, който 

вероятно се отнася за автоматизирания водогреен котел, но същият е представен на 

английски език, без да е придружен с превод. 

Посочените обстоятелства обуславят 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, които съгласно § 1, т. 19а от ДР на ЗОП 

(отм.) са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. Тези 

несъответствия в офертата на участника не могат да бъдат санирани чрез допълнително 

представяне от този участник на разяснения по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП (отм.), тъй 

като като офертното предложение, част от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 

поръчката“, не може да бъде изменяно или допълвано по този ред. Въз основа на 

изложеното е налице основание за предлагане на участника за отстраняването му от 

участие в процедурата съгласно разпоредбата на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.).  
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:  

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

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

СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“. 

 

 

1. 

 

 

ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ 

 

А. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

 Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2 б. 

 Линеен график. 

 Декларации за експлоатационни показатели, декларации за съответствие, декларации 
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за технически показатели, протокол за първоначално изпитване, протокол за 

изпитване, декларация за произход на продукт. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице липси 

и несъответствия с изискванията на възложителя, както следва:  

 За предвидения от участника за изпълнението на поръчката материал, както следва: 

Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 24мм с едно бяло и едно 

нискоемисионно „К“ стъкло; обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤  1.70 

W/m
2
K, участникът не е представил сертификат, удостоверение, декларация за 

съответствие или за експлоатационни показатели, или друг/и документ/и, за доказване 

на качество и съответствието му с изискваните стандарти. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, 

съдържанието на  плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ включва: 

Техническо предложение – оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя за 

обособената позиция, за която се подава оферта, ведно със съответните приложения 

съгласно указанията, посочени в образеца, в това число: Сертификати, удостоверения, 

декларации за съответствие или за експлоатационни показатели, или други 

документи, доказващи качество и съответствие на влаганите материали и/или 

оборудване и изискваните стандарти, като изискванията към материалите са описани 

в техническите спецификации и Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 б, съдържащо списък на основните строителни продукти и 

материали, за които се представят, сертификати или други документи, доказващи 

качеството, в това число: Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 

24мм с едно бяло и едно нискоемисионно „К“ стъкло; обобщен коефициент на 

топлопреминаване U ≤  1.70 W/m
2
K.  

В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно 

образец 2 б, участникът е декларирал използването на следната дограма: 
Материал/ 

вид 

оборудване 

Страна 

на 

произход 

Произво-

дител 

(фирма) 

Дебе-

лина 

на 

изола-

ция 

Коефи-

циент на 

топлопро-

водимост 

Мощност Гаранция от 

произво-

дителя 

Приложен 

документ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дограма – 

PVC с 5 

камерен 

профил, 

двоен 

стъклопакет 

24мм с едно 

бяло и едно 

нискоеми-

сионно „К“ 

стъкло; 

България „ВАЙС 

ПРОФИЛ“ 

ООД 

  U ≤  1.70 

W/m
2
K 

 

10 години Копие на 

декларация 

за 

съответствие 

Съгласно изискванията на възложителя в Техническите спецификации изпълнението 

на поръчката следва да се осъществи със следната дограма: 
PVC двоен стъклопакет Система: 5 камери Уплътнения: фалцови двойни Конструктивна 

ширина - 60 мм Ширина на стъклопакета - до 24мм Бяло +К-

стъкло (Ar) Оптика: стандартна Коефициент на 

топлопроводимост: 1.7 W/m2K Индекс на изолация от външен 

шум: 34-45 dB за различните профили Цветове: цвят по 

Архитектурен проект 
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Инвестиционният проект, съгласно който следва да се осъществи изпълнението на 

договора, също въвежда следната спецификация на материалите: 

 
В офертата на участника са налице множество декларации за съответствие, които 

обаче се отнасят само за PVC профили за врати и прозорци, като в тях не е посочено 

какъв е коефициентът на топлопроводимост с оглед установяване на съответствие с 

изискванията на възложителя. Налице е само един протокол от първоначално 

изпитване на дограма, в който се съдържат данни за техническите характеристики на 

дограмата, в това число вид на стъклопакета и ширина, които показатели обаче са в 

противоречие с техническото предложение на участника, техническите спецификации 

и инвестиционния проект, а именно:  участникът е приложил протокол от 

първоначално изпитване на типа продукт № ITT-003/05.03.2010г., който обаче се 

отнася не за PVC двоен стъклопакет, а за друг вид стъклопакет - PVC троен 

стъклопакет със съвсем различни характеристики, в това число и ширина 32 мм, а не 

до 24 мм, каквито са изискванията на възложителя. От една страна, в съответствие с 

клаузите на проекта на договор изпълнението следва да се осъществи съгласно 

изискванията на техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект, като 

замяната на предвидени материали съгласно инвестиционния проект е съпроводено 

със съответни действия съгласно Закона за устройство на територията и 

подзаконовите актове по прилагането му, като не се извършва едностранно само по 

преценка на изпълнителя, без участието на останалите участници в строителния 

процес, а от друга страна, въпреки че е представен протокол от първоначално 

изпитване на типа продукт № ITT-003/05.03.2010г., който се отнася за PVC троен 

стъклопакет с ширина 32 мм, участникът не е декларирал използването на такъв 

материал/продукт, а в техническото си предложение предвижда изпълнението да се 

осъществи с Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 24мм с едно бяло 

и едно нискоеми-сионно „К“ стъкло, за която обаче не е представен сертификат, 

удостоверение, декларация за съответствие или за експлоатационни показатели, или 

друг/и документ/и, за доказване на качество и съответствието й с изискваните 

стандарти. 

Посочените обстоятелства обуславят 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, които съгласно § 1, т. 19а от ДР на ЗОП 

(отм.) са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. Тези 

несъответствия в офертата на участника не могат да бъдат санирани чрез допълнително 

представяне от този участник на разяснения по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП (отм.), тъй 

като като офертното предложение, част от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 

поръчката“, не може да бъде изменяно или допълвано по този ред. Въз основа на 

изложеното е налице основание за предлагане на участника за отстраняването му от 

участие в процедурата съгласно разпоредбата на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.).  
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2. 

 

 

„СЕТАТЕХ“ ЕООД 

 

А. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

 Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2 б. 

 Линеен график. 

 Декларации за експлоатационни показатели и за съответствие. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно раздел III.2.1. от 

обявлението за обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от 

документацията за участие в процедурата, и същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП (отм.), така 

и на тези, определени от възложителя.  

 

В.  

Оферта по същество: 

 Срок за изпълнение на поръчката: 60 /словом: шестдесет/ календарни дни.  

 Гаранционни срокове в месеци след въвеждането на обекта в експлоатация, а именно: 

o Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда: 60 

/словом: шестдесет/ месеца. 

o Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради, с 

изключение на горепосочените работи: 60 /словом шестдесет/ месеца. 

o Гаранционни срокове за останалите видове строителни работи: съгласно 

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. 

 

 

3. 

 

 

„МЕАЦА“ ЕООД 

 

А. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

 Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2 б. 

 Линеен график. 

 Диаграма на работната ръка. 

 Декларации за експлоатационни показатели, декларации за съответствие, декларация 

за произход на продукт, протокол от първоначално изпитване на типа продукт. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно раздел III.2.1. от 
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обявлението за обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от 

документацията за участие в процедурата, и същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП (отм.), така 

и на тези, определени от възложителя.  

 

В.  

Оферта по същество: 

 Срок за изпълнение на поръчката: 58 /словом: петдесет и осем/ календарни дни.  

 Гаранционни срокове в месеци след въвеждането на обекта в експлоатация, а именно: 

o Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда: 60 

/словом: шестдесет/ месеца. 

o Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради, с 

изключение на горепосочените работи: 60 /словом шестдесет/ месеца. 

o Гаранционни срокове за останалите видове строителни работи: съгласно 

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. 

 

 

4. 

 

 

„МУЛТИТЕРМ“ ООД 

 

А. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

 Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2 a. 

 Линеен график. 

 Диаграма на работната ръка. 

 Сертификати, Декларации за експлоатационни показатели и декларации за 

съответствие. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице липси 

и несъответствия с изискванията на възложителя, както следва:  

 В представения от участника Линеен график за изпълнение на поръчката не се 

съдържат планираните етапи за актуване. Посоченото обстоятелство не отговаря на 

изискванията на възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие 

в процедурата, съгласно които: съдържанието на  плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ включва: Техническо предложение – оригинал, изготвено 

съгласно образеца на възложителя за обособената позиция, за която се подава оферта, 

ведно със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца, в това 

число и Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните 

етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със 

спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите 

спецификации.  

 За предвидения от участника за изпълнението на поръчката материал, както следва: 

Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 24мм с едно бяло и едно 

нискоемисионно „К“ стъкло; обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤  1.70 

W/m
2
K, участникът не е удостоверил какъв е обобщеният коефициент на 

топлопреминаване (U) с оглед установяване на съответствието му с изискванията на 
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възложителя. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от 

документацията за участие в процедурата, съдържанието на  плик № 2 „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ включва: Техническо предложение – оригинал, 

изготвено съгласно образеца на възложителя за обособената позиция, за която се 

подава оферта, ведно със съответните приложения съгласно указанията, посочени в 

образеца, в това число: Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или 

/за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи качество и 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти, като 

изискванията към материалите са описани в техническите спецификации и 

Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2 б, 

съдържащо списък на основните строителни продукти и материали, за които се 

представят, сертификати или други документи, доказващи качеството, в това число: 

Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 24мм с едно бяло и едно 

нискоемисионно „К“ стъкло; обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤  1.70 

W/m
2
K. За предвидения за изпълнението на поръчката материал, както следва: 

Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 24мм с едно бяло и едно 

нискоемисионно „К“ стъкло; обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤  1.70 

W/m
2
K, участникът е представил два документа - сертификат и декларация за 

съответствие на PVC профили (стр. 67 и 68 от Плик № 2 на участника), но никой от 

тях не съдържа данни за обобщения коефициент на топлопреминаване на посочения 

материал/продукт с оглед установяване на съответствие с изискванията на 

възложителя. 

Посочените обстоятелства обуславят 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, които съгласно § 1, т. 19а от ДР на ЗОП 

(отм.) са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. Тези 

несъответствия в офертата на участника не могат да бъдат санирани чрез допълнително 

представяне от този участник на разяснения по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП (отм.), тъй 

като като офертното предложение, част от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 

поръчката“, не може да бъде изменяно или допълвано по този ред. Въз основа на 

изложеното е налице основание за предлагане на участника за отстраняването му от 

участие в процедурата съгласно разпоредбата на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.).  

 

 

5. 

 

 

„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД 

 

А. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

 Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2 a. 

 Линеен график. 

 Сертификат за управление на качеството, Декларации за експлоатационни показатели 

и декларация за съответствие. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице липси 

и несъответствия с изискванията на възложителя, както следва:  

 В представения от участника Линеен график за изпълнение на поръчката не се 

съдържат планираните етапи за актуване. Посоченото обстоятелство не отговаря на 

изискванията на възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за 
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обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие 

в процедурата, съгласно които: съдържанието на  плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ включва: Техническо предложение – оригинал, изготвено 

съгласно образеца на възложителя за обособената позиция, за която се подава оферта, 

ведно със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца, в това 

число и Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните 

етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със 

спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите 

спецификации.  

 За предвидения от участника за изпълнението на поръчката материал, както следва: 

Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 24мм с едно бяло и едно 

нискоемисионно „К“ стъкло; обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤  1.70 

W/m
2
K, участникът не е удостоверил какъв е обобщеният коефициент на 

топлопреминаване (U) с оглед установяване на съответствието му с изискванията на 

възложителя. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от 

документацията за участие в процедурата, съдържанието на  плик № 2 „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ включва: Техническо предложение – оригинал, 

изготвено съгласно образеца на възложителя за обособената позиция, за която се 

подава оферта, ведно със съответните приложения съгласно указанията, посочени в 

образеца, в това число: Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или 

за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи качество и 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти, като 

изискванията към материалите са описани в техническите спецификации и 

Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2 б, 

съдържащо списък на основните строителни продукти и материали, за които се 

представят, сертификати или други документи, доказващи качеството, в това число: 

Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 24мм с едно бяло и едно 

нискоемисионно „К“ стъкло; обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤  1.70 

W/m
2
K. За предвидения за изпълнението на поръчката материал, както следва: 

Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 24мм с едно бяло и едно 

нискоемисионно „К“ стъкло; обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤  1.70 

W/m
2
K, участникът е представил два документа – сертификат за управление на 

качеството и декларация за съответствие (стр. 5 и 6 от Плик № 2 на участника), но 

никой от тях не съдържа данни за обобщения коефициент на топлопреминаване на 

посочения материал/продукт с оглед установяване на съответствие с изискванията на 

възложителя. Действително, в офертата на участника е налице документ, който 

вероятно също се отнася за предвидената за изпълнението на поръчката дограма (стр. 

7 и 8 от Плик № 2 на участника), но същият е представен на английски език, без да е 

придружен с превод. 

 Съгласно представените от участника Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 б, и Декларация за експлоатационни показатели за 

топлоизолацията – EPS (стр. 9 и 10 от Плик № 2 на участника) предвиденият за 

изпълнението на поръчката материал, както следва: Топлоизолация – EPS e с 

коефициент на топлопроводимост λ = 0.031 W/m.K, което обстоятелство не 

съответства на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и 

образеца на техническо предложение /Приложение № 2 б/. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, 

съдържанието на  плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ включва: 

Техническо предложение – оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя за 
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обособената позиция, за която се подава оферта, ведно със съответните приложения 

съгласно указанията, посочени в образеца, в това число: Сертификати, удостоверения, 

декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други 

документи, доказващи качество и съответствие на влаганите материали и/или 

оборудване и изискваните стандарти, като изискванията към материалите са описани 

в техническите спецификации и Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 б, съдържащо списък на основните строителни продукти и 

материали, за които се представят, сертификати или други документи, доказващи 

качеството, в това число: Топлоизолация – EPS с δ=0,08 м и λ ≤  0.030 W/m.K, т.е. 

посочената топлоизолация следва да е с коефициент на топлопроводимост, равен на 

или по-малък от 0.030 W/m.K (а не, както е предвидено от участника - топлоизолация 

– EPS с коефициент на топлопроводимост λ = 0.031 W/m.K). 

 За предвидения от участника за изпълнението на поръчката материал, както следва: 

Топлоизолация – минерална вата с δ=0,1 м и λ ≤  0.041 W/m.K, участникът не е 

удостоверил какъв е коефициентът на топлопроводимост (λ) с оглед установяване на 

съответствието му с изискванията на възложителя. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, 

съдържанието на  плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ включва: 

Техническо предложение – оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя за 

обособената позиция, за която се подава оферта, ведно със съответните приложения 

съгласно указанията, посочени в образеца, в това число: Сертификати, удостоверения, 

декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други 

документи, доказващи качество и съответствие на влаганите материали и/или 

оборудване и изискваните стандарти, като изискванията към материалите са описани 

в техническите спецификации и Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 б, съдържащо списък на основните строителни продукти и 

материали, за които се представят, сертификати или други документи, доказващи 

качеството, в това число: Топлоизолация – минерална вата с δ=0,1 м и λ ≤  0.041 

W/m.K. За предвидения за изпълнението на поръчката материал, както следва: 

Топлоизолация – минерална вата с δ=0,1 м и λ ≤  0.041 W/m.K, участникът е 

представил декларация за експлоатационни показатели (стр. 11 и 12 от Плик № 2 на 

участника), която обаче не съдържа данни за коефициента на топлопроводимост (λ) с 

оглед установяване на съответствие с изискванията на възложителя. 

Посочените обстоятелства обуславят 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, които съгласно § 1, т. 19а от ДР на ЗОП 

(отм.) са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. Тези 

несъответствия в офертата на участника не могат да бъдат санирани чрез допълнително 

представяне от този участник на разяснения по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП (отм.), тъй 

като като офертното предложение, част от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 

поръчката“, не може да бъде изменяно или допълвано по този ред. Въз основа на 

изложеното е налице основание за предлагане на участника за отстраняването му от 

участие в процедурата съгласно разпоредбата на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.).  

 

 

6. 

 

 

„Д И К“ ООД 

 Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 
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А. офертата на участника е, както следва: 

 Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2 a. 

 Линеен график. 

 Декларация за качество, декларации за експлоатационни показатели, декларации за 

съответствие и сертификат за съответствие. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице липси 

и несъответствия с изискванията на възложителя, както следва:  

 В представения от участника Линеен график за изпълнение на поръчката не се 

съдържат планираните етапи за актуване. Посоченото обстоятелство не отговаря на 

изискванията на възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие 

в процедурата, съгласно които: съдържанието на  плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ включва: Техническо предложение – оригинал, изготвено 

съгласно образеца на възложителя за обособената позиция, за която се подава оферта, 

ведно със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца, в това 

число и Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните 

етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със 

спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите 

спецификации.  

 Съгласно представените от участника Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 б, и Декларации за качество и декларация и сертификат за 

съответствие за дограмата (стр. 5 – 8 от Плик № 2 на участника) предвиденият за 

изпълнението на поръчката материал, както следва: Дограма – PVC с 5 камерен 

профил, двоен стъклопакет 24мм с едно бяло и едно нискоемисионно „К“ стъкло, е с 

обобщен коефициент на топлопреминаване U  =  2.70 W/m2K, което обстоятелство не 

съответства на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и 

образеца на техническо предложение /Приложение № 2 б/. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, 

съдържанието на  плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ включва: 

Техническо предложение – оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя за 

обособената позиция, за която се подава оферта, ведно със съответните приложения 

съгласно указанията, посочени в образеца, в това число: Сертификати, удостоверения, 

декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други 

документи, доказващи качество и съответствие на влаганите материали и/или 

оборудване и изискваните стандарти, като изискванията към материалите са описани 

в техническите спецификации и Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 б, съдържащо списък на основните строителни продукти и 

материали, за които се представят, сертификати или други документи, доказващи 

качеството, в това число: Дограма – PVC с 5 камерен профил, двоен стъклопакет 

24мм с едно бяло и едно нискоемисионно „К“ стъкло; обобщен коефициент на 

топлопреминаване U ≤  1.70 W/m
2
K, т.е. посочената дограма следва да е с обобщен 

коефициент на топлопреминаване, равен на или по-малък от 1.70 W/m
2
K (а не, както е 

предвидено от участника – дограма с обобщен коефициент на топлопреминаване U  =  

2.70 W/m2K). 

 Съгласно представените от участника Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 б, и Декларация за експлоатационни показатели за 

топлоизолацията – EPS (стр. 9 и 10 от Плик № 2 на участника) предвиденият за 

изпълнението на поръчката материал, както следва: Топлоизолация – EPS e с 

коефициент на топлопроводимост λ = 0.036 W/m.K, което обстоятелство не 
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съответства на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и 

образеца на техническо предложение /Приложение № 2 б/. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, 

съдържанието на  плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ включва: 

Техническо предложение – оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя за 

обособената позиция, за която се подава оферта, ведно със съответните приложения 

съгласно указанията, посочени в образеца, в това число: Сертификати, удостоверения, 

декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други 

документи, доказващи качество и съответствие на влаганите материали и/или 

оборудване и изискваните стандарти, като изискванията към материалите са описани 

в техническите спецификации и Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 б, съдържащо списък на основните строителни продукти и 

материали, за които се представят, сертификати или други документи, доказващи 

качеството, в това число: Топлоизолация – EPS с δ=0,08 м и λ ≤  0.030 W/m.K, т.е. 

посочената топлоизолация следва да е с коефициент на топлопроводимост, равен на 

или по-малък от 0.030 W/m.K (а не, както е предвидено от участника - топлоизолация 

– EPS с коефициент на топлопроводимост λ = 0.036 W/m.K). 

 Съгласно представените от участника Техническо предложение, изготвено по образец 

съгласно приложение № 2 б, и Декларация за експлоатационни показатели за 

топлоизолацията – минерална вата (стр. 15 и 16 от Плик № 2 на участника) 

предвиденият за изпълнението на поръчката материал, както следва: Топлоизолация – 

минерална вата e с коефициент на топлопроводимост λ = 0.045 W/m.K, което 

обстоятелство не съответства на изискванията на възложителя съгласно техническите 

спецификации и образеца на техническо предложение /Приложение № 2 б/. Съгласно 

изискванията на възложителя, закрепени в раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.22.1.1. от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие 

в процедурата, съдържанието на  плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ включва: Техническо предложение – оригинал, изготвено съгласно 

образеца на възложителя за обособената позиция, за която се подава оферта, ведно 

със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца, в това число: 

Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за експлоатационни 

показатели, или други документи, доказващи качество и съответствие на влаганите 

материали и/или оборудване и изискваните стандарти, като изискванията към 

материалите са описани в техническите спецификации и Техническо предложение, 

изготвено по образец съгласно приложение № 2 б, съдържащо списък на основните 

строителни продукти и материали, за които се представят, сертификати или други 

документи, доказващи качеството, в това число: Топлоизолация – минерална вата с 

δ=0,1 м и λ ≤  0.041 W/m.K, т.е. посочената топлоизолация следва да е с коефициент 

на топлопроводимост, равен на или по-малък от 0.041 W/m.K (а не, както е 

предвидено от участника - топлоизолация – минерална вата с коефициент на 

топлопроводимост λ = 0.045 W/m.K). 

Посочените обстоятелства обуславят 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, които съгласно § 1, т. 19а от ДР на ЗОП 

(отм.) са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. Тези 

несъответствия в офертата на участника не могат да бъдат санирани чрез допълнително 

представяне от този участник на разяснения по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП (отм.), тъй 

като като офертното предложение, част от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 
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поръчката“, не може да бъде изменяно или допълвано по този ред. Въз основа на 

изложеното е налице основание за предлагане на участника за отстраняването му от 

участие в процедурата съгласно разпоредбата на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.).  

 

 

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

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

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

становищa във връзка с работата на комисията, приложено към настоящия протокол, което 

комисията не възприема единствено в частта на:  

 Констатираното несъответствие на офертата на участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД с 

изискванията на възложителя, поради непредвиждане в декларацията за експлоатационни 

показатели на топлоизолация – EPS на съответни данни за дебелина δ=0,08 м. Действително, 

в посочената декларация са посочени данни за експлоатационни показатели при дебелина 

δ=0,05 м, но комисията счита, че дебелината има отношение към топлинното 

съпротивление, а не към коефициента на топлопроводимост, поради което посоченото 

обстоятелство не води до несъответствие с изискванията на възложителя. 

 

 

Въз основа на направените констатации и извършени анализи комисията 

единодушно 

 

 

 

Р Е Ш И : 
  

 

 

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

„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ЦДГ №10 

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

 

1. Налице са предпоставките съгласно т.30.1.3. от раздел VII „Разглеждане, оценка и 

класиране на офертите“ от документацията за участие в процедурата, и чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП 

(отм.), следния участник да бъде предложен за отстраняване: 

 „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД. 

 

2. Допуска до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ следния участник: 

 „НСК СОФИЯ“ ЕООД. 

 

 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: 

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

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

 

1. Налице са предпоставките съгласно т.30.1.3. от раздел VII „Разглеждане, оценка и 

класиране на офертите“ от документацията за участие в процедурата, и чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП 

(отм.), следните участници да бъдат предложени за отстраняване: 

 ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“. 
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 „МУЛТИТЕРМ“ ООД. 

 „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД. 

 „Д И К“ ООД. 

 

2. Допуска до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ следните участници: 

 „СЕТАТЕХ“ ЕООД. 

 „МЕАЦА“ ЕООД. 

 

 

III. Ценовите предложения на допуснатите участници по обособени позиции да бъдат 

отворени на 12.10.2016 г. /дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година/ от 13:00 

часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на 

община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за която дата и час участниците да 

бъдат уведомени посредством съобщение в профила на купувача. 

 

 

Неразделна част от настоящия протокол е следното приложение: 

Становища във връзка с работата на комисията на определеният консултант - инж. 

Михаил Руменов Денков - външен експерт с квалификация в съответствие с предмета на 

поръчката, вписан в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП (отм.), респ. чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП под 

уникален номер ВЕ-1222/ 28.07.2015 г. – 2 броя. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 07.10.2016 г. 

 

Членове на комисията: 

 

Любомир Равелов 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

инж. Васка Караджова 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

инж. Диана Калайджиева 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, които са заличени на 

основание чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни. 

 


