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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 3/09.05.2017 г., гр. Смолян 
  
 

На основание чл.181, ал.6 във връзка с чл. 106, ал. 6, чл.109 от ЗОП и във връзка с мое 
решение № 1 от 16.02.2017 г. за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка 
за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с 
предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН“, вписано заедно с одобреното обявление в Регистъра на обществените 
поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 
00092-2017-0001 и във връзка с утвърдени на 28.04.2017 г. протоколи от работата на 
комисията, назначена с моя заповед № ОП – 4/13.03.2017 г. и приключила работа на 
24.04.2017 г., както следва: - протокол № 1 от 20.03.2017 г., протокол № 2 от 20.03.2017 г. и  
протокол № 3 от 24.04.2017 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 доставка на ниска 
стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: 
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА 
СМОЛЯН“ , както следва: 
 

На първо място класирам: „ВИЗЬОР“ООД, 
с получена обща комплeксна оценка КО = 100  точки. 
 

Мотиви: 
Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на офертите по отношение на констатирането на наличието и редовността на 
офертите и разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, дадените от нея оценки и 
извършеното класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в 
протоколите от нейната работа. 

Налице са трима участници в процедурата, като един от тях е допуснат до оценка и 
класиране. 

Предложението на класирания участник е пълно по смисъла на чл.39, ал.1-3 от ППЗОП 
и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това число 
изискуемите документи и информация съгласно т.6 на раздел V „Указания за подготовка на 
офертата” от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
неразделна част от документацията за обществената поръчка и същите са редовни.  
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Участникът е представил надлежно изготвен единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП), с който е удостоверил:  

• съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 
закрепени в т. 1 и т.2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 
Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, неразделна част от 
документацията за обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от 
обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, които на основание чл.55, 
ал.2 от ЗОП изрично са посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на 
процедурата и чл.107, т.4 от ЗОП;  

• съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел III.1.3 от 
обявлението за обществената поръчка и т. 3 от Раздел III „ Изисквания към участниците – 
критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 
офертата и ред за провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка:   

o доказал се е като утвърден контрагент в сферата на дейностите по доставки на 
пелети, както следва: период на изпълнение  2015 г. за различни получатели - Община 
Любимец, Община Мадан, ЦДГ „Рай“ – Любимец, ОДЗ – Чепеларе, Община Чепеларе, НУ 
„Христо Ботев“ – Любимец, Община Лъки и др. са доставени над 300 тона; период на 
изпълнение  2016 г. за различни получатели: Община Любимец, Община Мадан, ЦДГ „Рай“ – 
Любимец, ОДЗ – Чепеларе, Община Чепеларе, НУ „Христо Ботев“ – Любимец, СОУ „Христо 
Ботев“ – Любимец, Община Лъки, Община Ардино, Община Харманли, ОУ „Елин Пелин“ –
Бургас, Община Златоград и др. са доставени над 500 тона, с което е удостоверил, че през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил доставки в 
общ обем над 500 тона. 

На база на разглеждане на предложението му по показателите за оценка на офертите 
класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от мен методика за оценка 
на офертите при критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/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 – 4/13.03.2017 г. към 
които препращам.  

 
Въз основа на гореизложеното 
 

II.   О П Р Е Д Е Л Я М 
 
за изпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност 
по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ 
ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ , 
класирания на първо място участник както следва - „ВИЗЬОР“ООД, като договорът за 
изпълнение да се сключи при следните съществени условия съгласно офертата на посочения 
участник, както следва:  

- Цена за изпълнение на поръчката: 
- 237 300 . 00 лева /словом двеста тридесет и седем хиляди и триста лева/ без ДДС,  

която цена е формирана на база на общо количество пелети от 700 /словом седемстотин/ тона, 
уговорени в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и оферирана единична цена за доставка на 1 /един/ тон 
пелети в размер на 339,00 лева /словом триста тридесет и девет лева/ без ДДС. 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки: 
до 2 /словом два/ часа, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за 
доставка. 
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IІІ. 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 по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на 
Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА 
ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ , както следва: 
 

1. „ХАЙТЕК“ООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: - чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.  
 Мотиви: Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 
разглеждане на офертите, изложени в протоколите от нейната работа.  

Офертата на участника не съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри", ценовото предложение е представено ведно с останалите документи, 
същото е достъпно за членовете на комисията, която може изцяло да установи неговото 
съдържание, без да е поставено в каквато и да е опаковка или отделен запечатан непрозрачен 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, каквото е изискването на възложителя, 
посочено в т. 10 на раздел V „Указания за подготовка на офертата” от Указания за подготовка 
на офертата и ред за провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка. Плика с надпис "Предлагани ценови параметри" съдържа ценовото 
предложение на всеки участник, което подлежи на отваряне и оценяване по утвърдената 
методика за оценка на офертите. Понятието „непрозрачност” относно плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри"  е въведено с оглед гарантиране тайната на ценовите 
предложения на участниците до отварянето им на публичното заседание от комисията за 
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, като законодателната воля е да се 
елиминира и най-малката възможност за предварително узнаване на съдържанието на 
ценовото предложение на даден участник, което би могло да повлияе върху класирането на 
участниците.  
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП при открита процедура и публично 
състезание опаковката по чл. 47 ал. 2 включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 
ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, 
т. 2 от ППЗОП.  Ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик единствено 
в случаите  по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП, а именно когато е допусната оценка на 
техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за 
съответствие с критериите за подбор, когато тази възможност е посочена от възложителя в 
обявлението и когато всички предложения от офертите на участниците се представят чрез 
числова стойност, която се оповестява в момента на отваряне на офертите. Видно от 
обявлението и документацията за обществената поръка  в  настоящия случай това изключение 
е неприложимо, тъй като в обявлението възложителя, не е допуснал възможност за оценка на 
техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за 
съответствие с критериите за подбор, всички предложения от офертите на участниците не се 
представят чрез числова стойност и ясно и недвусмислено е посочено изискването ценовото 
предложение да се представи в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, за чието отваряне комисията обявява не по-късно от 2 /два/ работни дни 
преди датата на отваряне най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 
мястото на отварянето, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, 
пред тях комисията следва да обяви резултатите от оценяването на офертите по другите 
показатели, да отвари ценовите предложения и да ги оповести. Липсата на ценово 
предложение, което да се отвори на това публично заседание и възможността комисията за 
провеждане на процедурата да е узнала предварително ценовото предложение, би довела до 
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опорочаване на процедурата, ако участникът не бъде отстранен, с оглед обективното 
оценяване на офертата по техническите показатели и  принципите от чл. 2 от ЗОП. 

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.101, ал.5 от ЗОП  и чл.39, ал.1 от ППЗОП 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 в 
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 – 
4/13.03.2017 г.   -   протокол № 1 от 20.03.2017 г. 

 
2.  „ТОПЛИВО“АД  

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП 
 Мотиви: Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен 

комисия за разглеждане на офертите, изложени в протоколите от нейната работа. 
Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, тъй като 
участникът не е анализирал дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното 
проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на 
проявление не е идентифицирал подходящи мерки както за предотвратяване на настъпването, 
така и за минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така че договорът да 
бъде завършен в определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 
изискванията на възложителя. Участникът не е описал предвижданията си за мониторинг на 
всеки риск по време на изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението на 
предложените мерки. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.6.5 на раздел V „Указания за 
подготовка на офертата” от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 
процедурата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, участникът, като 
част от предложението си за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя, следва да представи стратегия за управление 
на риска, в която: да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното 
проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на 
проявление да идентифицира подходящи мерки както за предотвратяване на настъпването, 
така и за минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така че договорът да 
бъде завършен в определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 
изискванията на възложителя. Участникът следва да опише предвижданията си за мониторинг 
на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението 
на предложените мерки, като в посочената точка възложителят е идентифицирал следните 
рискове: 1. Забава при завършване на заявените доставки; 2. Трудности при изпълнението на 
заявени доставки, продиктувани от авария на техника или транспортно средство; 3. Доставка 
на пелети, които не отговарят на изискванията на възложителя за качество. 
Изрично е посочено в същата точка, че важно и съществено за възложителя при 
предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени 
от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не 
рискове по принцип. 
Възложителят в забележка към т.3 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 
неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал,че участник, 
при който е налице липса в техническото предложение и/или приложения към него на 
съответна изискуема съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на 
техническите спецификации, следва да бъде предложен за отстраняване. 
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В представената от участника Стратегия за управление на риска не е анализиран нито 
един от определените от възложителя рискове. 

При констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 
възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й 
оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от 
възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление на риска (О3)  
предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да съдържа: - мерки за 
предотвратяване на настъпването и/или за минимизиране/елиминиране на последиците за поне 
един от рисковете, като в зависимост от техния брой, комисията да ги оцени със съответния 
брой точки, съгласно методиката; -дейности за мониторинг на всеки риск по време на 
изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 
мерки, като комисията единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност и 
ефективност. 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 си по чл.101, ал.5 от ЗОП и чл.39, ал.1 от ППЗОП при изготвяне на офертата да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

 
На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП  във вр. с чл. 43 от ЗОП препис от настоящото 

решение да бъде изпратен на участниците в 3-дневен срок от издаването му на електронна 
поща или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка 
или по факс. 

На основание чл. 181, ал. 8 във вр. с чл. 43 ал. 1 от ЗОП, настоящето решение да бъде 
публикувано в профила на купувача в деня на изпращането му до участниците на следния 
адрес на електронната преписка http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1874, където са 
публикувани и протоколите от работата на комисията 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 и 199, ал.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване в 
10-дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията – гр. София, 
бул. „Витоша” № 18. 

 
 
 
 
 
 
положен подпис и печат 
 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
Кмет на община Смолян 
 
 
 
 
 

Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на 
личните данни (ЗЗЛД)/. 

 


