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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 34 / 27.10.2016 г.,  

гр. Смолян 
 

 

 

На основание чл. 73, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки (отм.), мои решения, 

както следва: Решение № 18 от 14.04.2016 г. за откриване на процедура за възлагане на 

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

с 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“, и Решение за промяна № 20 от 28.04.2016 г., 

вписани заедно с одобреното обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията 

по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2016-0011, и след като 

взех предвид протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

28/07.06.2016г. и приключила работа на 25.10.2016 г., както следва: протокол № 1 от 

24.08.2016г., протокол № 2 от 16.09.2016г., протокол № 3 от 07.10.2016г. и протокол № 4 от 

25.10.2016 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 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“, както следва: 
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I.1. По 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“, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам: „НСК СОФИЯ“ ЕООД, с предложена цена за изпълнение 

на поръчката: 185 004.50 лева /словом  сто осемдесет и пет хиляди четири лева и 

петдесет стотинки/ без ДДС. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, установяване на съответствие с 

изискванията на възложителя и извършеното класиране съгласно утвърдения от възложителя 

критерий за оценка – „най-ниска цена“, изложени в протоколите от нейната работа. 

Налице са двама участници по обособената позиция, като един от тях – „НСК СОФИЯ“ 

ЕООД, е допуснат до класиране. 

Предложението му 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.21-23 от раздел 

VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, и същите са редовни. Офертата на 

участника отговаря на всички минимални икономически, финансови и технически изисквания 

за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.2 и II.2.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.11 и 12 на раздел II „Изисквания към участниците“ от документацията за участие в 

процедурата. Представил е в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, удостоверил е 

надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, финансова надеждност, наличен 

технически 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 реализиране на различни видове мерки за 

енергийна ефективност, 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 участникът е класиран на първо място при 

критерий за възлагане „най-ниска цена“, 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 комисията, назначена с моя Заповед № ОП-28/07.06.2016г., към които препращам. 

 

 

I.2. По 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“, класирането е, както следва: 

 

На първо място класирам: „СЕТАТЕХ“ ЕООД, с предложена цена за изпълнение на 

поръчката: 88 638.95 лева /словом  осемдесет и осем хиляди шестстотин тридесет и осем 

лева и деветдесет и пет стотинки/ без ДДС. 

 

На второ място класирам: „МЕАЦА“ ЕООД, с предложена цена за изпълнение на 

поръчката: 105 444.63 лева /словом сто и пет хиляди четиристотин четиридесет и четири 

лева и шестдесет и три стотинки/ без ДДС. 
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Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, установяване на съответствие с 

изискванията на възложителя и извършеното класиране съгласно утвърдения от възложителя 

критерий за оценка – „най-ниска цена“, изложени в протоколите от нейната работа. 

Налице са шестима участници по обособената позиция, като двама от тях – „СЕТАТЕХ“ 

ЕООД и „МЕАЦА“ ЕООД, са допуснати до 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.21-23 от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, и същите 

са редовни. Офертата на всеки от класираните участници отговаря на всички минимални 

икономически, финансови и технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.2 и 

II.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.11 и 12 на раздел II „Изисквания към 

участниците“ от документацията за участие в процедурата. Представил е в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност 

и дееспособност, финансова надеждност, наличен технически 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 реализиране на различни видове мерки за енергийна ефективност, 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 участниците са класирани при критерий за 

възлагане „най-ниска цена“, 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 комисията, назначена с моя Заповед № ОП-28/07.06.2016г., към които препращам. 

 

 

Въз основа на гореизложеното 

 

 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 
 

 

 

Изпълнители 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“, както следва: 
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II.1. За изпълнител по 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“, класирания на първо място участник – „НСК СОФИЯ“ 

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-28/07.06.2016г., към които препращам. 

 

 

II.2. За изпълнител по 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“, класирания на първо място участник – 

„СЕТАТЕХ“ 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-28/07.06.2016г., 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 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“, както 

следва: 

 

 

III.1. По 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“: 

 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД. 
 

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 на установените липси в и несъответствия на офертите, 

изложени в протоколите от нейната работа. 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2 „Предложение 

за изпълнение на поръчката“, са налице липси и несъответствия с изискванията на възложителя, 

както следва:  
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 В представения от участника Линеен график за изпълнение на поръчката не се съдържат 

планираните етапи за актуване.  

 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 

спецификации и образеца на техническо предложение /Приложение № 2 a/. 

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 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 спецификации и образеца на техническо предложение 

/Приложение № 2 a/. 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. 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 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. 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.  
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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-28/07.06.2016г.  -  протокол № 3 от 

07.10.2016г.. 

 

 

III.2. По 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“. 
 

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 на установените липси в и несъответствия на офертите, 

изложени в протоколите от нейната работа. 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2 „Предложение 

за изпълнение на поръчката“, 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 

България „ВАЙС 

ПРОФИЛ“ 

ООД 

  U ≤  1.70 

W/m
2
K 

 

10 години Копие на 

декларация 

за 

съответствие 
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стъклопакет 

24мм с едно 

бяло и едно 

нискоеми-

сионно „К“ 

стъкло; 

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 

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 на посочените продукти 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. 
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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 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-28/07.06.2016г.  -  протокол № 3 от 

07.10.2016г.. 

 

2. „МУЛТИТЕРМ“ ООД. 
 

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 на установените липси в и несъответствия на офертите, 

изложени в протоколите от нейната работа. 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2 „Предложение 

за изпълнение на поръчката“, 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.  

 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. 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. 
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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-28/07.06.2016г.  -  протокол № 3 от 

07.10.2016г.. 

 

3. „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД. 
 

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 на установените липси в и несъответствия на офертите, 

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:  

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

планираните етапи за актуване.  

 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. 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/. 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. 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 
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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 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-28/07.06.2016г.  -  протокол № 3 от 

07.10.2016г.. 

 

4. „Д И К“ ООД. 
 

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 на установените липси в и несъответствия на офертите, 

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:  

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

планираните етапи за актуване.  

 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/. 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 съответства на изискванията на 

възложителя съгласно техническите спецификации и образеца на техническо предложение 

/Приложение № 2 б/. 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 
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техническо предложение /Приложение № 2 б/. 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 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.). 

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-28/07.06.2016г.  -  протокол № 3 от 

07.10.2016г.. 

 

 

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 

 

Забележка: Налице е положен подпис и печат на възложителя, които са заличени на 

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

 


