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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 23 / 06.07.2016 г.,  

гр. Смолян 
 

 

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

както следва: Решение № 19 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: „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, и 

Решение за промяна № 22 от 16.05.2016 г., вписани заедно с одобреното обявление в Регистъра 

на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2016-0013, и след като взех предвид протоколите от работата на 

комисията, назначена с моя Заповед № ОП-24/25.05.2016г.  и приключила работа на 27.06.2016 г., 

както следва: протокол № 1 от 02.06.2016г., протокол № 2 от 13.06.2016г., протокол № 3 от 

14.06.2016г., протокол № 4 от 14.06.2016 г. и протокол № 5 от 06.07.2016 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: 

„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”, както следва: 

 

На първо място класирам: 

„ТЕРМО БИЛД“ ООД, 

с получена максимална обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените от нея оценки и 

извършеното класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в протоколите 

от нейната работа. 

 

 
 
 
 

 

Министерство на 

енергетиката  
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Налице са двама участници в процедурата, като един от тях – „ТЕРМО БИЛД“ ООД, е 

допуснат до оценка и 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.8 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите 

са редовни. Офертата на 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. 

Представил е в пълен обем и достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите 

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

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

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

свързано с изграждане и/или ремонт на отоплителни инсталации, с изпълнени множество 

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

възложителя. 

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

класираният участник е оценен от комисията съгласно утвърдената от възложителя методика за 

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

изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

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

за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното класиране, които 

обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от 

работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-24/25.05.2016г., към които препращам. 

 

 

Въз основа на гореизложеното 

 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 
 

 

За изпълнител 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”, класирания 

на първо място участник, както следва: 

 

„ТЕРМО БИЛД“ ООД, 

 

като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 514 947.90 лева /словом  петстотин и четиринадесет 

хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и деветдесет стотинки/ без ДДС, формирана на 

база на следните оферирани цени за изпълнение на строителни обекти, както следва: 

 Цена за извършване на строителни и монтажни работи за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и възобновяема енергия във II ОУ „Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Смолян: 289 577.83 лева /словом двеста осемдесет и девет хиляди 

петстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и три стотинки/ без ДДС с включени и 

5 % непредвидени разходи. 
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 Цена за извършване на строителни и монтажни работи за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и възобновяема енергия в ОДЗ 3 „Родопанче”, гр. 

Смолян: 225 370.07 лева /словом двеста двадесет и пет хиляди триста и седемдесет 

лева и седем стотинки/ без ДДС с включени и 5 % непредвидени разходи. 

Ценови показатели: 

- часова ставка – 4.00 лева/час;  

- допълнителни разходи за труд - 90 %;  

- допълнителни разходи за механизация - 40 %;  

- доставно-складови разходи - 8 %; 

- печалба - 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката, определен на база на следните оферирани срокове за 

изпълнение на отделни строителни обекти, както следва: 

 Срок за изпълнение на строителството  (строителни и монтажни работи за 

прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия) във II ОУ 

„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Смолян: 89 /словом осемдесет и девет/ календарни 

дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона 

за устройство на територията. 

 Срок за изпълнение на строителството  (строителни и монтажни работи за 

прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия) в ОДЗ 3 

„Родопанче”, гр. Смолян: 85 /словом осемдесет и пет/ календарни дни, считани от 

извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

/протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия 

и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и 

заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на 

територията. 

 Гаранционни срокове на изпълненото строителство, определени на база на следните 

оферирани гаранционни срокове по отделни строителни обекти, както следва: 

 Гаранционен срок на изпълнената отоплителна инсталация във II ОУ „Проф. д-р 

Асен Златаров”, гр. Смолян: 60 /словом шестдесет / месецa. 

 Гаранционен срок на изпълнената отоплителна инсталация в ОДЗ 3 „Родопанче”, 

гр. Смолян: 60 /словом шестдесет / месецa. 

 

 

 

IIІ.   О Т С Т Р А Н Я В А М   С Л Е Д Н И Я    

У Ч А С Т Н И К   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: 

„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”, както следва: 

 

„МУЛТИТЕРМ“ ООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм.). 



4 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, изложени в протоколите от нейната 

работа. 

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 

протокол № 1 от 02.06.2016г. от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

24/25.05.2016г., с който от участника е изискано допълнително представяне на съответни 

документи и информация.   

Посоченият протокол е получен от участника на 03.06.2016г., удостоверено с обратна 

разписка.  

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

протокол № 1 от 02.06.2016г. от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

24/25.05.2016г., 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 

протокол № 1 от 02.06.2016г. от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

24/25.05.2016г., участникът е представил 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). 

Впоследствие, 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., 
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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 протокол № 1 от 02.06.2016г. от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

24/25.05.2016г.. 

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-24/25.05.2016г. -  протокол № 1 от 

02.06.2016г. и протокол № 2 от 13.06.2016г.. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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“. 
 


