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ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

 

за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите и 

информацията в Плик № 1, включително и допълнително представените, 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: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА 

ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. 

СМОЛЯН”, осъществявана по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 

енергия“, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност 

и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални 

отоплителни системи“, финансира от  „Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство“ 2009-2014 и със собствени средства от бюджета на 

възложителя, която обществена поръчка е открита с решение № 19 от 14.04.2016 г. на кмета 

на община Смолян, измено с решение за промяна № 22 от 16.05.2016 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-

0013. 

 

 

Днес, 13.06.2016 г. от 16:50 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-24/25.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  

инж. Мариана Александрова Цекова – заместник-кмет на община Смолян и ръководител на 

проекта. 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Любомир Петров Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян. 
 

  

 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.). 

  

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 10, 

изр. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ (отм.). 

  

 

 
 
 
 

 

Министерство на 

енергетиката  
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1. Комисията направи следните констатации: 

 

1.1. На участниците в процедурата със съпроводително писмо с изх. № ДЛ004308 от 

02.06.2016г. е изпратен протокол № 1/02.06.2016г. от работата на комисията, с който им е 

указано допълнително представяне на документи. 

Посоченият протокол е получен от участниците на дати, както следва:  

„МУЛТИТЕРМ“ ООД – на 03.06.2016г., удостоверено с обратна разписка. 

„ТЕРМО БИЛД“ ООД – на 06.06.2016г., удостоверено с обратна разписка. 

1.2. В законово определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване 

на предходния протокол, участниците представиха в деловодството на община Смолян 

допълнителни документи, както следва: 

1.2.1. Представени документи от „МУЛТИТЕРМ“ ООД на 08.06.2016г., заведени в 

деловодната система на община Смолян с вх. № ДЛ004308_002 от 08.06.2016г., както следва: 

 Съпроводително писмо. 

 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

 Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, съдържащ данни за техните образование, професионална 

квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12.  

 Анекс към банкова гаранция – Промяна № 1 към Банкова гаранция № 30-024-1113402 от 

08.06.2016г., за удължаване на срока й на валидност до 15.11.2016г.. 

1.2.2. Представени документи от „ТЕРМО БИЛД“ ООД на 08.06.2016г., заведени в 

деловодната система на община Смолян с вх. № ДЛ004308_0001 от 08.06.2016г., както следва: 

 Съпроводително писмо. 

 Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, съдържащ данни за техните образование, професионална 

квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12. 

 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (отм.) от Чавдар Емилов Брайчев в качеството му на 

управител на участника – по образец съгласно приложение № 6. 

1.3. На 13.06.2016г., след изтичане на законово определения срок от 5 /пет/ работни дни, 

считани от датата на получаване на предходния протокол, участникът „МУЛТИТЕРМ“ ООД 

представи в деловодството на община Смолян по друга процедура на възложителя допълнителни 

документи, заведени в деловодната система на община Смолян с вх. № ДЛ000932 от 13.06.2016г., 

както следва: 

 Съпроводително писмо. 

 Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 

изпълнение на обособената позиция – по образец съгласно приложение № 12.  

 Анекс към представената банкова гаранция за участие в процедурата – Промяна № 1 към 

Банкова гаранция № 30-024-1112945 от 13.06.2016г., издадена от „ПРОКРЕДИТ БАНК 

(БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, за удължаване на срока й на валидност до 16.11.2016г.. 

 

2. След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността на представените от участниците документи и информация в плик № 1 - „Документи 

за подбор” и изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи 

към проверка на съответствието на документите и информацията в плик № 1, включително 

допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „МУЛТИТЕРМ“ ООД 

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

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
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 Представената от участника банкова гаранция е със срок на валидност, по-малък от 

посочения в т.IV.3.7 от обявлението за обществена поръчка. Съгласно изискванията на 

възложителя за подбор, закрепени в т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 

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

гаранция за участие - заверено от участника копие от документа за внесена гаранция 

под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел ІІІ.1.1, 

продължен в т.4 на раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка, и т.1 от 

раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, възложителят 

изрично е посочил размера на гаранцията за участие и съществените условия, на които 

трябва да отговаря, в това число и следното: ако участникът избере да представи 

гаранцията за участие под формата на „банкова гаранция”, тя трябва да е със срок на 

валидност, посочен в т.IV.3.7 от обявлението за обществена поръчка, а именно 180 /сто 

и осемдесет/ календарни дни, считани от крайната дата за получаване на офертите. 

Крайната дата за получаване на офертите е 20.05.2016г., което означава, че 

валидността на банковата гаранция за участие в процедурата следва да е минимум до 

16.11.2016г.. Първоначално в офертата на участника систематично сред документите 

за подбор е налице представяне на гаранция за участие под формата на банкова 

гаранция – Банкова гаранция № 30-024-1112945 от 11.05.2016г., издадена от 

„ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, но същата е с валидност само до 

10.08.2016г..  

Констатираните липса на документи и несъответствие с критериите за подбор са 

описани в предходния протокол от работата на комисията, с който от участника е 

изискано допълнително представяне на съответни документи и информация.   

В законово определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване 

на предходния протокол, участникът не е представил допълнителни документи или 

информация за постигане на съответствие с посоченото изискване за подбор: 

В законово определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване 

на предходния протокол, участникът е предствил Промяна № 1 към Банкова гаранция 

№ 30-024-1113402 от 08.06.2016г., издадена от „ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)” 

ЕАД, за удължаване на срока й на валидност до 15.11.2016г., който анекс: от една 

страна предвижда удължаване на визираната банкова гаранция само до 15.11.2016г., а 

не до 16.11.2016г., каквито са изискванията на възложителя; от друга страна се отнася 

за друга банкова гаранция, а не за тази, представена с офертата на участника (в Плик 

№ 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника е представена Банкова гаранция 

за участие в процедурата № 30-024-1112945 от 11.05.2016г., издадена от 

„ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, а представеният от участника анекс на 

банкова гаранция променя срока на валидност на друга банкова гаранция – Банкова 

гаранция № 30-024-1113402 от 08.06.2016г., издадена от „ПРОКРЕДИТ БАНК 

(БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, чиято връзка с настоящата процедура не е ясна). 

Допълнително, макар и с допълнително представени документи по друга процедура на 

община Смолян, на 13.06.2016г. в деловодството на община Смолян е представен 

Анекс към представената в Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника 

банкова гаранция за участие в процедурата – Промяна № 1 към Банкова гаранция № 

30-024-1112945 от 13.06.2016г., издадена от „ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, 

за удължаване на срока й на валидност до 16.11.2016г., но посоченият документ, видно 

от входящия номер, под който е заведен в деловодството на общината, и от датата на 

издаването му, е представен и съответно издаден след изтичане на законово 

определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на 

предходния протокол. 
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Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предпоставките съгласно т.16.1 

от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, и чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.), участникът да бъде предложен 

за отстраняване от процедурата, като документите му в Плик 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” не следва да бъдат разглеждани. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТЕРМО БИЛД“ ООД 

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

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

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

плик № 1, включително и допълнително представените, не са налице липси и 

несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

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

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т.8.1-8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ от 

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

от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

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

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

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

обществената поръчка. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри, в 

това число Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, комисията единодушно 
 

 

 

Р Е Ш И : 
  

 
 

1. Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” участника „ТЕРМО БИЛД“ ООД. 

 

2. В съответствие с разпоредбата на чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП предлага за отстраняване 

участника „МУЛТИТЕРМ“ ООД. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 13.06.2016 г. 

 

Членове на комисията: 

инж. Мариана Цекова 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

инж. Васка Караджова 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

Любомир Равелов 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

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

възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

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

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

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и 

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

http://register.ksb.bg/

