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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за разглеждането на обосновките на оферирани гаранционни срокове на изпълнената 

водоснабдителна мрежа, представени от участници в процедура за възлагане на 

обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, 

с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И 

ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН”, чието изпълнение е разделено в 2 /две/ обособени позции, както 

следва: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на 

обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица; Обособена позиция № 2 – Изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова и дъждовна канализация 

 по ул. П. Р. Славейков  от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м и подходи при о.т. 2418+19м и о.т. 

2350, в гр. Смолян, осъществявана в изпълнение на дейностите по проект „Изграждане и 

подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE 

по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 

2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  Опазване, 

управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община 

Смолян, Договор № В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, сключен между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и 

корабоплаването на Р. Гърция и община Смолян, който проект се осъществява с 

финансовата подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция 

– България“ 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие, която обществена поръчка е открита с решение № 1 от 16.01.2015 г. 

на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2015-0001. 

 

 

Днес, 24.06.2015 г., в 11:00 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 № 368/27.02.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  

Виктор Руменов Монев - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

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

инж. София Иванова Измирлиева - началник отдел „Общинска собственост“ в дирекция 

„УТОС“ в община Смолян. 

инж. Георги Василев Сайванов - строителен инженер с квалификация в съответствие с 

предмeта на поръчката. 

инж. Лидия Борисова Петрова - строителен инженер с квалификация в съответствие с 

предмeта на поръчката. 
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.70, ал.2 и 

3 от ЗОП. 

 

 1. След като беше установено, че по Обособена позиция № 1 – Изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица, 

офертите на участниците „ПСТ ГРУП” ЕАД и „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД съдържат 

предложения за Гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа (О2), всяко от 

които при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „икономически най-

изгодна оферта”, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложените в останалите оферти по обособената позиция гаранционни срокове на 

изпълнената водоснабдителна мрежа, комисията осъществи правомощието си по чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП, като с писма с изх. № № ДЛ007505 от 17.06.2015г. и ДЛ007505 от 17.06.2015г. от всеки от 

участниците „ПСТ ГРУП”ЕАД и „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД се изиска да представи в 

срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на предложения 

гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа. Получаването на уведомленията от 

страна на участниците е удостоверено с обратни разписки и автоматично генерирани от факс 

съобщения. Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № № 

ДЛ007505_001 от 22.06.2015г., ДЛ007505_001 от 22.06.2015г. и ДЛ007505_001_001 от 

23.06.2015г. се установи, че са заведени обосновки и от двамата участници, като обосновката на 

участника „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД е получена по факс и по пощата. 

 

 2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените обосновки. 

 

 2.1. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 

участника „ПСТ ГРУП” ЕАД обосновка: 

След подробен анализ на обосновката на „ПСТ ГРУП” ЕАД по отношение на 

предложения гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа комисията прецени, че 

са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП, поради което офертата на 

дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

В представената от участника „ПСТ ГРУП” ЕАД обосновка оферираният гаранционен 

срок на изпълнената водоснабдителна мрежа от 576 /словом петстотин седемдесет и шест/ 

месеца е базиран на следните обстоятелства: 

· При изпълнението на СМР (изграждане на водоснабдителна мрежа на с. Могилица) 

предвиждане за използване на висококачествени строителни материали, за които са 

приложени Декларации и Сертификати за съответствие.  

· Гаранционно писмо от фирмата доставчик – „ЮРОКОМ 2000“ ООД, за тръби и 

фитинги, притежаващи при правилен монтаж и експлоатация минимален гаранционен 

срок на годност от 50 /словом петдесет/ години или 600 /словом шестстотин/ месеца. 

· Предвиден в Наредба № 2 / 31.07.2003г. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и 

съоръжения към тях на техническата инфраструктура минимален гаранционен срок за 

изпълнените строителни и монтажни работи от 8 /словом осем/ години или 96 /словом 

деветдесет и шест/ месеца. Посочен гаранционен срок, напълно съотносим с минималния 

такъв.  

· Позоваване на трайната практика на ВАС в подобни случаи на изискване гаранционният 

срок да може да бъде обхванат от рамките на един човешки живот. 

· В конкретния случай срок от 576 /словом петстотин седемдесет и шест/ месеца, 

отговарящ и на изискването от образец Приложение 2 - Техническо предложение, в 

което Възложителят приема гаранционен срок в границите от 96 /словом деветдесет и 

шест/ до 768 /словом седемстотин шестдесет и осем/ месеца. 

· Деклариране от участника, че при възникване на авария вследствие некачествено 

изпълнение на строителството в рамките на посочения гаранционен срок от 576 /словом 

петстотин седемдесет и шест/ месеца същата ще бъде обезпечена  за сметка на 

изпълнителя.  

· Близо 50-годишна история на дружеството и наличие на дългогодишен опит в 

изпълнението на обекти с подобен характер и сложност - през последните години 
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изградени над 117 000 метра водопроводни и над 33 000 метра канализационни системи в 

цялата страна; разполагаемост на екип от опитни специалисти, което гарантира 

качественото изпълнение на строителството и спазване на технологията, което е 

предпоставка за постигане на дългогодишна безаварийна работа на изградените обекти. 

· Липса на случай на аварирал поради некачествено изпълнение водопровод. 

Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. За да 

бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни обстоятелства, 

свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното 

техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, 

икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна помощ. 

Естествено, за обосновка на продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не 

могат да бъдат използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение 

на обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. 

Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, 

по никакъв начин не са относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.4 от Описанието и специфичните 

условия на поръчката, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, 

гаранционните срокове на изпълнените строителни и монтажни работи /СМР/ се оферират от 

всеки участник в Техническoто му предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 

2, но са не по-кратки от и ненадвишаващи с повече от 8 /осем/ пъти минимално определените 

съгласно 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, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. В посочения смисъл в забележка към т.2 

от Техническото предложение за изпълнение на поръчката - по образец съгласно приложение 

№ 2, възложителят изрично е посочил, че се попълва оферираният от участника гаранционен 

срок в месеци, но не по-кратък от и ненадвишаващ с повече от 8 /осем/ пъти минимално 

определения съгласно 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, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разпоредбите на 

чл.20, ал.4, т.7 и т.11 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, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата 

минимална продължителност на подлежащите на офериране по процедурата гаранционни 

срокове, а именно: минималните гаранционни срокове за преносни и разпределителни проводи 

(мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура и за хидроенергийни, 

хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи са 8 /словом осем/ години, което 

от своя страна определя максимална допустима продължителност на подлежащия на офериране 

гаранционен срок съгласно изискванията на възложителя от 64 /словом шестдесет и четири/ 

години. Посочените изисквания са свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с 

предварително обявените от възложителя условия, като спазването им не е задължително 

автоматично да води до обективност на направеното предложение досежно оферирането на 

гаранционния срок, който следва да бъде надлежно доказан като обективен от участника. 

Участникът изтъква обстоятелства, свързани с качеството материалите за изпълнение на 

поръчката – използване на висококачествени строителни материали, за които са приложени 

декларации и сертификати за съответствие. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в 

т.8.17.3 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, всеки участник, като част от подхода и програмата си за изпълнение на поръчката, 

следва да представи описание на предвижданите за влагане материали, като опише в табличен 
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вид детайлно вида и качеството на всички материали съгласно количествената сметка за 

обособената позиция, които смята да вложи при изпълнението на дейностите, и всички 

сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като 

посочи производителя и приложи към техническото си предложение заверени копия от 

документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с 

тяхното приложение. Посочените изисквания във връзка с описанието на предвижданите за 

влагане материали и прилагането за тях на сертификати за продуктово съответствие, 

разрешения за влагане, декларации за съответствие и одобрение, без да са дадени други 

допълнителни пояснения, които да обвържат изтъкнатите обстоятелства с оферирания 

гаранционен срок, са свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с 

предварително обявените от възложителя условия, като спазването им не води автоматично до 

обективност на направеното предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в 

настоящия случай следва да бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. 

Качеството на материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава 

оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за срока на 

гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите съставни елементи. 

Крайният продукт включва не само веществените части и елементи, но и съответния подход за 

изграждането на обекта, с който може както да се запази максималният срок на 

работоспособност и годност на елементите, така и да се въздейства отрицателно върху този 

срок и съответните материали да загубят част от трайността и годността си. В конкретния 

случай участникът е посочил най-общо, че при изпълнението на СМР (изграждане на 

водоснабдителна мрежа на с. Могилица) предвижда за използване на висококачествени 

строителни материали и че разполага с ресурсна обезпеченост от опитни специалисти, което 

гарантира качественото изпълнение на строителството и спазване на технологията, без наличие 

на съответно идентифициране. Действително, налице е позоваване на  гаранционно писмо от 

фирмата доставчик – „ЮРОКОМ 2000“ ООД, за тръби и фитинги, притежаващи при правилен 

монтаж и експлоатация минимален гаранционен срок на годност от 50 /словом петдесет/ 

години или 600 /словом шестстотин/ месеца, но тръбите и фитингите на изчерпват влаганите 

в изпълнението материали, като не са представени гаранционни карти, обосновка на 

гаранционен срок, резултати от изпитване и/или други доказателства, който да свидетелстват за 

трайността с точна определена продължителност на останалите предвиждани за влагане в 

строителството материали. Освен това по същество обосноваването на гаранционен срок само с 

качеството на вложените материали е неправилно. Възприемането на гаранционния срок като 

срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без да се поврежда или без да се 

налага поправка, не съответства с понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно 

отстраняване на дефектите за определен срок. Гаранционният срок, по своята същност, следва 

да се определи, като период, следващ осъществяването на строителството, в който 

изпълнителят е нормативно и/или договорно задължен в договорените срокове, но не по-малки 

от 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, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, да отстранява появилите се 

дефекти за своя сметка. Възприемането на гаранционния срок, като срок, в който изпълненото 

строителство ще има трайност, без да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на 

понятието гаранционна отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за 

определен срок. В случая, представената от участника обосновка се основава на твърдяните 

постигане на дългогодишна безаварийна работа на изградените обекти и на липса на случай на 

аварирал поради некачествено изпълнение водопровод, като участникът единствено се е 

позовал на разпоредбите на проекта на договор, приети от всички участници, че при възникване 

на авария вследствие некачествено изпълнение на строителството в рамките на посочения 

гаранционен срок от 576 /словом петстотин седемдесет и шест/ месеца ще обезпечи аварията за 

своя сметка. В посочения смисъл разпоредбите на чл.28, ал.2 и 5 от проекта на договор гласят, 

че изпълнителят се задължава: да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите 

се в последствие дефекти в гаранционните срокове; съгласувано с възложителя да отстрани за 

своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 14-дневен срок от 
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получаване на известие от възложителя. Въпреки декларираната готовност за изпълнението на 

посочените задължения съгласно проекта на договор обаче не е загатнато по никакъв начин 

наличието на финансово-икономическо планиране и съответно обезпечаване за осъществяване 

на гаранционните задължения в оферирания  гаранционен срок на изпълнената 

водоснабдителна мрежа. Не е представен и технически план (мобилизация на техническото 

оборудване и кадрови ресурси) за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания 

гаранционен срок. В резултат на изложеното участника не е удостоверил, че притежава 

необходимите финансово- икономически и технически възможности за обезпечаване на 

оферирания гаранционен срок. Участникът по никакъв начин не е анализирал при формиране 

на предложението си слабите елементи на водоснабдителната мрежа, водещи най-често до 

настъпване на гаранционни събития – дефектиране на заварките, различните видове връзки, 

сградните отклонения, фасонните части, колената, водовземните скоби, въздушниците, 

пожарните кранове, пожарните хидранти, спирателните кранове. Такъв анализ или 

предвиждания биха дали представа на участника за обхвата и измеренията на възможните 

гаранционни дефекти, което е пряко свързано с обезпечаване и планиране на гаранционните му 

задължения, което не е извършено от участника. 

Участникът се е позовал на трайна съдебна практика на ВАС, че в подобни случаи 

гаранционният срок следва да може да бъде обхванат от рамките на един човешки живот, но 

такава не е приложена. Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да 

осигури нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и 

отстраняване на скритите дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в 

експлоатация. Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за 

строителния обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните нормативно установени 

срокове съгласно разпоредбата на 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, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. 

Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни 

срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-голям период. 

Това обаче, както беше посочено по-горе, е в пряка зависимост от финансово- икономическите 

и технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които следва в 

настоящия случай да бъдат обосновани от участника с оглед преценка на неговата обективност. 

Липсват нормативни или други разпоредби, включително възприета обичайна или съдебна 

практика, определящи, че гаранционен срок в строителството следва да може да бъде обхванат 

от рамките на един човешки живот. Императивно определената му минимална 

продължителност съгласно 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, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, е 8 /словом осем/ години. 

Предвижданията за правилен монтаж и спазване на технологията имат влияние върху 

гаранционния срок, но обективно от техническа гледна точка не биха могли напълно да 

гарантират и обезпечат /дори и само с оглед човешкия фактор/ липсата на каквито и да било 

дефекти в гаранционния срок.  Представената обосновка не обезпечава и не изключва 

настъпването на дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни, но и не дава 

отговор, никакви предвиждания и ответна реакция при настъпването им. А дефектите, дори в 

най-незначителния елемент, свързан с изпълнението, могат да доведат до невъзможност за 

функциониране на водоснабдителната мрежа в отделни части и/или до загуби на водни 

количества, като безспорно е свързано с необходимост от ресурсно обезпечаване и възникване 

на разходи по отстраняването им. Следователно, както беше посочено по-горе, съществено за 

гаранционния срок е финансово- икономическото и техническо планиране за отстраняване в 

договорените срокове на появилите се дефекти за собствена сметка. За обезпечаване на 

гаранционния срок имат значение и редица други фактори, които не са отчетени от участника - 

такива биха могли да бъдат: мероприятия относно воденето и съхранението във времето на 

техническата информация, осигуряване на техническа приемственост в екипа на участника, тъй 
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като е налице сериозна вероятност в края на гаранционния срок лицата, които са били 

използвани в строителството на етап изграждане, по различни причини вече да не са в състава 

на участника, мерки, свързани със спиране от производство на даден материал, невъзможност 

за снабдяването му или несъвместимост след време между новите произвеждани материали и 

тези, вложени в строителството на обекта и дефектирали. Предвиждането на задължителен 

гаранционен срок има за цел да осигури нормалното функциониране и ползване на завършения 

строителен обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането на строежа и 

въвеждането му в експлоатация. Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и 

изпълнителя за строителния обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните нормативно 

установени срокове съгласно разпоредбата на 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, 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги 

гаранционни срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-

голям период. Това обаче, както беше посочено по-горе, е в пряка зависимост от всестранния 

анализ на възможните дефекти и финансово- икономическите и технически възможности за 

обезпечаване на оферирания гаранционен срок, които следва в настоящия случай да бъдат 

обосновани от участника с оглед преценка на обективността на направеното предложение. 

Участникът основава предложението си на: близо 50-годишна история на дружеството и 

наличие на дългогодишен опит в изпълнението на обекти с подобен характер и сложност - през 

последните години изградени над 117 000 метра водопроводни и над 33 000 метра 

канализационни системи в цялата страна; разполагаемост на екип от опитни специалисти. При 

анализ на посочената информация комисията счита, че същата е изградена върху обстоятелства, 

относими към изискванията за подбор – наличие на опит и техническа обезпеченост от опитни 

и квалифицирани специалисти. Изтъкването на посочените обстоятелства не може да се приеме 

като обективно обстоятелство, свързано с оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни 

условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване 

на държавна помощ, тъй като наличието на посочените изисквания е заложено от възложителя в 

документацията за участие като минимално техническо изискване, на което всеки един 

участник трябва да отговаря, и/или произтича от разпоредбите на проекта на договор. Всички 

участници са удостоверили наличния си кадрови ресурс за изпълнение на поръчката в 

съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия и са се 

доказали като утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за строителство, еднакво или 

сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, което отговаря на минималните 

технически изисквания на възложителя, като това са едни от изискванията за подбор и не могат 

да бъдат приети като обективно обстоятелство, свързано с някоя от хипотезите на чл. 70, ал. 2, 

т.1-5 от ЗОП. Посочените обстоятелства, имайки значение за подбора на участниците, не са 

съпътствани от допълнителни уточняващи текстове, от които за комисията да е видно кои 

фактори, свързани с изискванията за подбор, са продиктували конкретното числово изражение 

на оферирания гаранционен срок. Наред с това, участникът изтъква обстоятелството, че липсва 

случай на аварирал, поради некачествено изпълнение водопровод, но през призмата на опита на 

участника не е налице посочване поне на един инфраструктурен обект, за който да е 

удостверено, че не са настъпвали дефекти за период след изграждането му, близък до 

оферирания от участника гаранционен срок. В настоящия случай допускането на елементи от 

критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП в 

писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 10 от ЗОП.  

В обощение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в оперативната 

самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за измеренията на своето 

техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички положения направените 

предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои фактори с 

точно определяне са продиктували числовите изражения на гаранционния период, което от 

участника не е извършено.  
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В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън изтъкнатите 

обстоятелства, относими към критериите за подбор и нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в техническото редложение за изпълнение 

на поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

гаранционния срок на изпълнената водоснабдителна мрежа. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът „ПСТ ГРУП” ЕАД не доказва реалността и обективността 

на предложения гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа и от него не са 

посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП, обосноваващи значително завишения 

гаранционен срок, надвишаващ точно с 6 /шест/ пъти минимално определения съгласно 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, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 

 2.2. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 

участника „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД обосновка: 

След подробен анализ на обосновката на „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД по 

отношение на предложения гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа 

комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП, поради 

което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

В представената от участника „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО” ООД обосновка 

оферираният гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа от 768 /словом 

седемстотин шестдесет и осем/ месеца е базиран на следните обстоятелства: 

· Предложение за гаранционен срок, доближаващо се в максимална степен до търсените от 

възложителя най - благоприятни условия, а именно: В Техническо предложение - Образец 

№2, за т. 2.1 - Гаранционен срок в месеци на изпълнената водоснабдителна мрежа, е 

казано: „Попълва/т се оферираният/те от участника гаранционен/ни срок/ове, но не по- 

кратък/ки от и ненадвишаващ/и с повече от 8 /осем/ пъти минимално определения/те 

съгласно 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, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003“. Разбиране, че: възложителят допуска за реален гаранционен срок от 

максимум 8 (осем) пъти минималния по Наредба №2 от 31.07.2003г. - позовавайки се на 

минималния такъв от 8 (осем) години по цитираната наредба, следва, че 8 пъти 

минималния е 64 год.; най-благоприятно условие за възложителя ще е максимално 

направеното предложение от участниците в тръжната процедура, като се има предвид, 

че предлаганият гаранционен срок се оценява с тежест 10% от общата оценка по 

„Методика за оценка на офертите“ - Книга V от документацията на възложителя. 

· Изключително благоприятно условие във връзка с определения гаранционен срок -  работа с 

утвърдени съгласно системата за управление на качество производители и доставчици, 

предоставящи качествени материали и изделия, притежаващи всички необходими 

сертификати, изисквани съгласно действащата нормативна уредба в Р. България, 

гарантиращо влагането на качествени материали и изделия. Качествените материали са 

предпоставка за бърз, лесен и безпроблемен монтаж, осигуряващи дълъг експлоатационен 

срок. Описание в подхода и програмата за изпълнение на поръчката - Приложени към 

Техническо предложение, изготвено по образец съгласно Приложение №2, на 

предвижданите за влагане материали, с придружаване на всеки описан материал с 

документ, доказващ съответствието му, и позоваване, че предложението за материали 

надвишава минималните изисквания на възложителя от Техническа спецификация. 

· Конкретни аргументи във връзка с предложението за материали: 

o Основен строителен продукт, участващ в изграждането на водоснабдителна 

мрежа - тръба HDPE, което означава, че характеристиките на този материал 
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трябва да са отлични, за да позволяват предложение на дълъг гаранционен срок - 

предложеният продукт е пуснат на пазара от „Химипласт“ АД; приложено 

представени: сертификат за съответствие, издаден от „Научно изследователски 

институт по строителни материали“ ЕООД, становище за хигиенно- 

токсикологична безопасност, издадено от „Лаборекс“ ЕАД, и техническа обосновка 

за гаранционния срок на полиетиленови тръби за пренос на питейна вода, 

произвеждани от „Химипласт“ АД, с описани характеристики на полиетилена и с 

представени криви (схеми) на регресия, от които съществена характеристика е 

стойността на MRS (задължителна минимална якост); показване със схемите на 

издръжливостта на полиетиленовата тръба във времето и регресиране на това 

нейно качество; описание в техническата обосновка на същността на метода на 

изпитване на тръбите; изпитвания на различни проби тръби, при температура 20 

С, при която температура се гарантира MRS за най-малко 50 години; реални 

експлоатационни условия на водоснабдителната мрежа, която ще се изгради, при 

температура на водата 6С - 10С, значително по-благоприятни от тестовите, от 

където следва, че MRS е значително по- висока стойност; Надвишаване на 

изискванията по стандарт и гарантиране на по-висок експлоатационен период 

(поне 75 год.), видно от приложените графики в техническата обосновка, 

отразяващи времето до началото на окисляване на компаунда (термореактивен, 

термопластичен - основна суровина за тръби); Извод от тези графики за 

висококачествена суровина (компаунд). 

o Както тръби, така и фасонни части с оценено съответствие по стандарт БДС EN 

12201. 

o Спирателните кранове от сив и сферографичен чугун, произведени от „Чугунена 

арматура България“ АД, изпитани и оценени в съответствие с БДС EN 1074-1 и 

БДС' EN 1074-2, с които се определят общите изисквания за проектиране, 

изисквания за експлоатационни характеристики и дълготрайност на крайния 

продукт – с приложени сертификати за съответствие, издадени на база 

безопасност, устойчивост и дълготрайност на изпитваните материали. 

o Посочени основни материали и строителни материали/продукти, 

изготвени/състоящи се от суровини, чиято механична устойчивост практически е 

дълговечна, и защитени правилно в изкопите, съответно правилно покрити, от 

което може да се очаква дълъг експлоатационен срок, обосноваващо предлагане на 

по-дълъг гаранционен срок, без да се надвишава разумно допустимия от 

възложителя за максимален такъв. 

· Основаване на предложението на техническите възможности на фирмата и опита в 

изпълнение на инфраструктурни проекти, за които до момента няма предявени 

гаранционни претенции.  

· Подробно разписани в подхода и програмата за изпълнение на поръчката — Приложения 

към Техническо предложение, изготвено по образец съгласно Приложение №2, на 

организацията за изпълнение на строителните работи, с описание на концепцията на 

програмата за изпълнение на обществената поръчка, технологиите и иновативните 

методи при изпълнението на поръчката, мерките и начините за осъществяване на 

контрол и др., които недвусмислено показват професионализма на участника. 

· Разполагаемост с квалифициран инженерно-технически персонал, с опит в подобни обекти 

и бригади, доказали се в дългогодишната си практика. 

· Следване на внедрения стандарт OHSAS 18001 по време на работа, с което се намалява 

риска за служителите и се подобрява съществуващата система за безопасни условия на 

труд, демонстриране вследствие от мерките на пълно съответствие с нормативните 

изисквания в строителство и подобряване качеството на крайния продукт, от където и 

по-дългия му експлоатационен срок, основни принципи на системата, които се спазват: 

Поддържане на съответствие с нормативните изисквания; Повишена ангажираност от 

служителите - удовлетвореност на служителите, пряко свързана с качеството на 

извършваната работа; Подобряване технологията на изпълнение, гарантираща по-дълги 

гаранционни срокове. 
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· Ежедневен контрол от страна на инж.-техн. персонал - контрол във връзка с 

качественото изпълнение на строителните работи, в следните направления: 

o Входящ контрол на доставките на материали и придружаващите ги документи. 

o Следене за правилното разтоварване на обекта. 

o Транспортиране и складиране на строителните материали, оборудването и др. на 

строителната площадка съобразно изискванията, посочени в съответния им 

стандарт или отраслова норма, и според предписанията на производителя. 

o Контрол по правилното им временно съхранение (защита на тръбите с платнища, 

за да се запазят чисти, здрави, да не са изложени на ултравиолетови лъчения и др.). 

o Контрол по спускането на тръбите в изкопа. 

o Контрол по прилагане на правилните технологии на изпълнение - полагане на 

тръбите и другите компоненти от водоснабдителната мрежа и изпълнението на 

видовете СМР само от квалифициран за целта персонал; за гарантиране 

качеството и дълготрайността на материала по време на монтажа на тръбите 

следена за използването на подходящи почви за засипване, както и спазване 

дълбочината на полагане под точката па замръзване, според нормативните и 

техническите изисквания. 

o Приемане на изпълнението на видовете строителни работи съгласно реда и начина, 

заложени в сключеният договор между двете страни. 

· Използване на качествено и оригинално техническо оборудване - строителните машини и 

строителната механизация в добро техническо състояние, преминали съответното 

техническо обслужване; допускане до работа на строителната площадка на механизация 

и ръчни инструменти с паспорт и съответни инструкции за работа с тях; разрешаване на 

работа с оборудването само на правоспособни лица; правилно използване на оборудването 

от страна на работници, гарантиращо качествено извършване на видовете СМР. 

· Внедряване и успешно прилагане на система за организация на строителството, 

основаваща се на изискванията на следните стандарти, гарантиращи високо качество на 

изпълнението - внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; внедрена 

система за управление на околната среда ISO 14001:2004; основните принципи на 

системата: 

o Задоволяване изискванията за качество на клиентите (Възложителите). 

o Спазване нормативните изисквания. 

o Повишаване удовлетвореността на клиентите. 

o Непрекъснато подобряване на дейността. 

o Намаляване вредното въздействие от строителната дейност върху околната 

среда. 

o Непрекъснато усъвършенстване по отношение опазване на околната среда и 

съответно увеличаване експлоатационните срокове на извършените СМР. 

2. Заключение, 

Предложен гаранционен срок – добре обмислен и анализиран от специалистите, 

съвместно с контрагента на основния материал; използване на висококачествен продукт, 

който надвишава изискванията по стандарт за механична издръжливост и съответно 

гарантира по-висок експлоатационен период (поне 75 год.), както и използване на отлично 

техническо оборудване; квалифицирана работна ръка и ръководен състав; нови и подходящи 

технологии; методики и организация на изпълнение; осъществяване на строг контрол, водещи 

до повишено качество на крайния продукт (изпълнението на обществената поръчка); 

задоволяване на изискванията на Възложителя, но и гарантиране на по-дългия гаранционен 

срок; стабилност на фирмата на участника; Правилната експлоатация на крайния продукт 

от извършените работи, гарантираща дълъг експлоатационен срок.  

Приложени: 

1)  Сертификат за съответствие за тръби от полиетилен висока плътност (РЕ-HD) за 

водоснабдяване, издаден от „Научно изследователски институт по строителни материали“ 

ООД – 2 стр.;  
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2)  Сертификат за съответствие за тръби от полиетилен висока плътност (РЕ-HD) за 

водоснабдяване, издаден от „Научно изследователски институт по строителни материали“ 

ООД – 2 стр. (с по-актуална дата на Сертификата – 15.05.2014); 

3)  Становище за хигиенио-токсикологична безопасност, издадено от .Лаборекс“ ЕАД - 2 

стр.; 

4)  Техническа обосновка за гаранционния срок на полиетиленови тръби за пренос на 

питейна вода, произведени от „Химипласт“ АД, предоставено от „Химипласт“ АД -  6 стр.; 

5)  Сертификат по ISO „Химипласт“ АД, валиден до 2016г. – 1 стр.; 

6)  Указания за прилагане на РЕ тръби за водоснабдяване – 2 стр.; 

7)  Инструкция за експлоатация на тръби от полиетилен - от „Химипласт“ АД – 6 стр.; 

8)  Декларация за съответствие за фасонни части за полиетилен от „Марива ПМ“ ООД – 

1 стр.; 

9)  Сертификат за съответствие за фасонни части от полиетилен висока плътност от 

„Булгарконтрола“ АД – 2 стр.; 

10)  Декларация за съответствие за спирателни кранове, от „Пайп систем“ АД - 1стр.; 

11)  Сертификат за съответствие за спирателни кранове, издаден от „Булгарконтрола“ 

АД – 2 стр.; 

12)  Сертификат за одобрение на „Чугунена арматура България“ АД, валиден до 2017г. - 

1стр.. 

Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. За да 

бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни обстоятелства, 

свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното 

техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, 

икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна помощ. 

Естествено, за обосновка на продължителността на гаранционния срок в настоящия случай не 

могат да бъдат използвани последните две основания /едва ли икономичността при изпълнение 

на обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на гаранционно 

обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. 

Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, 

по никакъв начин не са относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 

Участникът посочва, че възложителят допуска реален гаранционен срок от максимум 8 

(осем) пъти минималния по Наредба № 2 от 31.07.2003г.. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.4 от Описанието и специфичните условия на поръчката, неразделна 

част от документацията за участие в обществената поръчка, гаранционните срокове на 

изпълнените строителни и монтажни работи /СМР/ се оферират от всеки участник в 

Техническoто му предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, но са не по-

кратки от и ненадвишаващи с повече от 8 /осем/ пъти минимално определените съгласно 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, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. В посочения смисъл в забележка към т.2 

от Техническото предложение за изпълнение на поръчката - по образец съгласно приложение 

№ 2, възложителят изрично е посочил, че се попълва оферираният от участника гаранционен 

срок в месеци, но не по-кратък от и ненадвишаващ с повече от 8 /осем/ пъти минимално 

определения съгласно 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, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разпоредбите на 

чл.20, ал.4, т.7 и т.11 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, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, определят нормативно изискуемата 

минимална продължителност на подлежащите на офериране по процедурата гаранционни 
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срокове, а именно: минималните гаранционни срокове за преносни и разпределителни проводи 

(мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура и за хидроенергийни, 

хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи са 8 /словом осем/ години, което 

от своя страна определя максимална допустима продължителност на подлежащия на офериране 

гаранционен срок съгласно изискванията на възложителя от 64 /словом шестдесет и четири/ 

години. Посочените изисквания за минимална и максимална продължителност на гаранционния 

срок са свързани с допустимостта на офертата и съответствието й с предварително обявените от 

възложителя условия, като спазването им не води автоматично до обективност на направеното 

предложение досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да бъде 

надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. Действително, през призмата на 

един от показателите за оценка на офертите - Гаранционен срок на изпълнената 

водоснабдителна мрежа (О2), максимално направеното предложение за гаранционен срок от 

участниците е най-благоприятно за възложителя, но това не означава, че възложителят следва 

директно да го приеме и допусне за реален такъв гаранционен срок, доколкото последният не е 

надлежно аргументиран. 

Участникът изтъква редица обстоятелства, свързани с качеството материалите за 

изпълнение на поръчката – работа с утвърдени съгласно системата за управление на качеството, 

производители и доставчици, притежаващи всички необходими сертификати, изисквани 

съгласно действащата нормативна уредба в Р. България и приложен/и за всеки материал 

документ/и, доказващ/и съответствието му. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в 

т.8.17.3 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, всеки участник, като част от подхода и програмата си за изпълнение на поръчката, 

следва да представи описание на предвижданите за влагане материали, като опише в табличен 

вид детайлно вида и качеството на всички материали съгласно количествената сметка за 

обособената позиция, които смята да вложи при изпълнението на дейностите, и всички 

сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като 

посочи производителя и приложи към техническото си предложение заверени копия от 

документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с 

тяхното приложение. Посочените изисквания във връзка с описанието на предвижданите за 

влагане материали и прилагането за тях на сертификати за продуктово съответствие, 

разрешения за влагане, декларации за съответствие и одобрение са свързани с допустимостта на 

офертата и съответствието й с предварително обявените от възложителя условия, като 

спазването им не води автоматично до обективност на направеното предложение досежно 

оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да бъде надлежно обоснован и 

доказан като обективен от участника. Участникът се позовава, че предложението му за 

материали надвишава минималните изисквания на възложителя от Техническа спецификация, 

без обаче да е направена съпоставка или сравнение по материали между изискванията на 

възложителя и предложенията на участника, въз основа на което да бъде показано точно кои 

предложени от участника материали надвишават минималните изисквания на възложителя и 

което е по-съществено - как това надвишаване в съответни посочени аспекти рефлектира точно 

и количествено изразено на предложението за гаранционен срок. 

Участникът е обърнал значително внимание на основния строителен продукт, участващ 

в изграждането на водоснабдителната мрежа – тръби HDPE, за които са представени 

сертификат за съответствие, издаден от „Научно изследователски институт по строителни 

материали“ ЕООД, становище за хигиенно-токсикологична безопасност, издадено от 

„Лаборекс“ ЕАД, и техническа обосновка за гаранционния срок на полиетиленови тръби за 

пренос на питейна вода, произвеждани от „Химипласт“ АД, с описани: характеристики на 

полиетилена и  криви (схеми) на регресия; издръжливост на полиетиленовата тръба във времето 

и регресирането на това нейно качество; същност на метода на изпитване на тръбите; 

изпитвания на различни проби тръби при температура 20°С, при която температура се 

гарантира MRS за най-малко 50 години; реални експлоатационни условия на 

водоснабдителната мрежа, която ще се изгради, при температура на водата 6°C - 10°C, 

значително по-благоприятни от тестовите, от където следва, че MRS е значително по- висока 

стойност; графики, отразяващи времето до началото на окисляване на компаунда 
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(термореактивен, термопластичен - основна суровина за тръби), надвишаващи изискванията по 

стандарт и гарантиращи по-висок експлоатационен период (поне 75 год.). Действително, 

представената информация обосновава извод за качествата на материала. Следва да се 

отбележи, че се касае за самостоятелно изпитване на материал сам по себе си в лабораторни 

условия, но въпреки това посоченото изпитване, макар и недаващо пълна гаранция за 

идентичност на експлоатационните показатели и при реалните гаранционни условия, би могло 

да бъде прието за обективно и доказващо посочения експлоатационен период на материала.  

Качеството на материалите в случая не е единственият фактор, който обосновава оферирането 

на продължителен гаранционен срок – по същество основният въпрос е за срока на гаранцията 

на крайния продукт - крайното строителство, а не на неговите съставни елементи. Крайният 

продукт включва не само веществените части и елементи, но и съответния подход за 

изграждането на обекта, с който може както да се запази максималният срок на 

работоспособност и годност на елементите, така и да се въздейства отрицателно върху този 

срок и съответните материали да загубят част от трайността и годността си. Действително, 

налице е позоваване на  гаранционния срок на полиетиленовите тръби за пренос на питейна 

вода, произвеждани от фирмата доставчик - „Химипласт“ АД, но полиетиленовите тръби не 

изчерпват влаганите в изпълнението материали, като не са представени  гаранционни карти, 

обосновка на гаранционен срок и/или други доказателства, който да свидетелстват за 

трайността с точна определена продължителност на останалите предвиждани за влагане в 

строителството материали – за останалите материали са представени единствено 

сертификати/декларации за продуктово съответствие и разрешения за влагане, които 

удостоверяват съответствието им с изискванията на възложителя, но по никакъв начин не 

обосновават трайност с точна определена продължителност. Освен това по същество 

обосноваването на гаранционен срок само с качеството на вложените материали е неправилно. 

Възприемането на гаранционния срок като срок, в който изпълненото строителство ще има 

трайност, без да се поврежда или без да се налага поправка, не съответства с понятието 

гаранционна отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен 

срок. Гаранционният срок, по своята същност, следва да се определи, като период, следващ 

осъществяването на строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно 

задължен в договорените срокове, но не по-малки от 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, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 

от 15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. Възприемането на 

гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без да се 

уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието гаранционна отговорност, целта 

на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок. В случая, представената от 

участника обосновка се основава на твърдяните постигане на дългогодишна безаварийна работа 

на изградените от обекти и на липса на случай на аварирал поради некачествено изпълнение 

водопровод, като участникът не е загатнал по никакъв начин наличието на финансово-

икономическо планиране и съответно обезпечаване за осъществяване на гаранционните 

задължения в оферирания  гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа. Не е 

представен и технически план (мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси) за 

осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок. В резултат на 

изложеното участникът не е удостоверил, че притежава необходимите финансово- 

икономически и технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен срок. 

При анализ на строителния обект комисията счита, че участникът основно се е позовал на 

качеството на предвижданите за влагане тръби, като дори да се приеме, че би могъл да 

предотврати доставката на несъответстващи и с производствени дефекти тръби, по никакъв 

начин обаче не е анализирал при формиране на предложението си слабите елементи на 

водоснабдителната мрежа, водещи най-често до настъпване на гаранционни събития – 

дефектиране на заварките, различните видове връзки, сградните отклонения, фасонните части, 

колената, водовземните скоби, въздушниците, пожарните кранове, пожарните хидранти, 

спирателните кранове. Такъв анализ или предвиждания биха дали представа на участника за 

обхвата и измеренията на възможните гаранционни дефекти, което е пряко свързано с 
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обезпечаване и планиране на гаранционните му задължения, което не е извършено от 

участника. Намеренията за спазване на описаните в подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката предвиждания за: организация и изпълнение на строителните работи, включващи 

технологии,  методи за изпълнение на поръчката, мерки и начини за осъществяване на контрол; 

спазване на указанията за прилагане на РЕ тръби за водоснабдяване и инструкцията за 

експлоатация на тръби от полиетилен; или ежедневен контрол от страна на инж.- техн. персонал 

- контрол във връзка с качественото изпълнение на строителните работи в различни 

направления, имат влияние върху гаранционния срок, но обективно от техническа гледна точка 

не биха могли напълно да гарантират и обезпечат /дори и само с оглед човешкия фактор/ 

липсата на каквито и да било дефекти в гаранционния срок. Представената обосновка не 

обезпечава и не изключва настъпването на дефекти в гаранционния период – дори и най-

незначителни, но и не дава отговор, никакви предвиждания и ответна реакция при настъпването 

им. А дефектите, дори в най-незначителния елемент, свързан с изпълнението, могат да доведат 

до невъзможност за функциониране на водоснабдителната мрежа в отделни части и/или до 

загуби на водни количества, като безспорно е свързано с необходимост от ресурсно 

обезпечаване и възникване на разходи по отстраняването им. Следователно, както беше 

посочено по-горе, съществено за гаранционния срок е финансово- икономическото и 

техническо планиране за отстраняване в договорените срокове на появилите се дефекти за 

собствена сметка. За обезпечаване на гаранционния срок имат значение и редица други 

фактори, които не са отчетени от участника - такива биха могли да бъдат: мероприятия относно 

воденето и съхранението във времето на техническата информация, осигуряване на техническа 

приемственост в екипа на участника, тъй като е налице сериозна вероятност в края на 

гаранционния срок лицата, които са били използвани в строителството на етап изграждане, по 

различни причини вече да не са в състава на участника, мерки, свързани със спиране от 

производство на даден материал, невъзможност за снабдяването му или несъвместимост след 

време между новите произвеждани материали и тези, вложени в строителството на обекта и 

дефектирали. Предвиждането на задължителен гаранционен срок има за цел да осигури 

нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на 

скритите дефекти след приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация. 

Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект и те не 

могат да бъдат по-малки от минималните нормативно установени срокове съгласно 

разпоредбата на 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, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Разбира се, налице е 

възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги гаранционни срокове от нормативно 

установените и изпълнителят да носи отговорност за по-голям период. Това обаче, както беше 

посочено по-горе, е в пряка зависимост от всестранния анализ на възможните дефекти и 

финансово- икономическите и технически възможности за обезпечаване на оферирания 

гаранционен срок, които следва в настоящия случай да бъдат обосновани от участника с оглед 

преценка на обективността на направеното предложение. 

На следващо място участникът се е позовал на следването на внедрения стандарт 

OHSAS 18001 по време на работа, с което се намалява риска за служителите и се подобрява 

съществуващата система за безопасни условия на труд, което от своя страна води до повишена 

ангажираност на служителите и удовлетвореност на служителите, пряко свързана с качеството 

на извършваната работа. Комисията презумира, че всеки участник заедно с персонала му би 

следвало да е мотивиран за качественото и в срок изпълнение на поръчката и задължение на 

работодателя е да предостави подходящи и безопасни условия за труд в съответствие с 

нормативните изисквания, като наличието на внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007, дори да води до ангажираност и 

удовлетвореност на служителите по никакъв начин не е пряко свързано с гаранционния срок и 

няма стойностно изражение при определянето му.  

Участникът основава предложението си на: технически възможности и опит в 

изпълнение на инфраструктурни проекти, за които претендира до момента да няма предявени 
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гаранционни претенции; разполагаемост с квалифициран инженерно-технически персонал с 

опит в подобни обекти и бригади, доказали се в дългогодишната си практика; използване на 

качествено и оригинално техническо оборудване - строителните машини и строителната 

механизация в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване,  

допускане до работа на строителната площадка на механизация и ръчни инструменти с паспорт 

и съответни инструкции за работа с тях, разрешаване на работа с оборудването само на 

правоспособни лица, правилно използване на оборудването от страна на работници, 

гарантиращо качествено извършване на видовете СМР; внедрена и успешно приложена система 

за организация на строителството, основаваща се на изискванията на следните стандарти, 

гарантиращи високо качество на изпълнението - внедрена система за управление на качеството 

ISO 9001:2008 и внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с посочени 

основни принципи на системата. При анализ на посочената информация комисията счита, че 

същата е изградена върху обстоятелства, относими към изискванията за подбор – наличие на 

опит, техническа обезпеченост от опитни и квалифицирани специалисти и изправна 

механизация, внедрени и прилагани в строителната дейност системи за управление на 

качеството и околната среда съответно по стандарти ISO 9001 и ISO 14001. Изтъкването на 

посочените обстоятелства не може да се приеме като обективно обстоятелство, свързано с 

оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо 

решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като наличието 

на посочените изисквания е заложено от възложителя в документацията за участие като 

минимални технически изисквания, на които всеки един участник трябва да отговаря и/или 

които произтичат от разпоредбите на проекта на договор. Всички участници са удостоверили 

наличния си технически и кадрови ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с 

нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказали са се като 

утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за строителство еднакво или сходно с предмета 

на настоящата обществена поръчка, което отговаря на минималните технически изисквания на 

възложителя, като това са едни от изискванията за подбор и не могат да бъдат приети като 

обективно обстоятелство, свързано с някоя от хипотезите на чл. 70, ал. 2, т.1-5 от ЗОП. 

Посочените обстоятелства, имайки значение за подбора на участниците, не са съпътствани от 

допълнителни уточняващи текстове, от които за комисията да е видно кои фактори, свързани с 

изискванията за подбор, са продиктували конкретното числово изражение на оферирания 

гаранционен срок. Наред с това, участникът изтъква обстоятелството, че за изпълнените от него 

инфраструктурни проекти до момента няма предявени гаранционни претенции, но през 

призмата на опита на участника не е налице посочване поне на един инфраструктурен обект, за 

който да е удостверено, че не са настъпвали дефекти за период след изграждането му, близък до 

оферирания от участника гаранционен срок. В настоящия случай допускането на елементи от 

критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП в 

писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 10 от ЗОП.  

В обощение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в оперативната 

самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за измеренията на своето 

техническо предложение за изпълнение на поръчката, но при всички положения направените 

предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои фактори с 

точно определяне са продиктували числовите изражения на гаранционния период, което от 

участника не е извършено. Предвиждането на участника на период от 64 /шестдесет и четири/ 

години, през които да не възникнат никакви гаранционни дефекти на обекта, не е технически и 

икономически издържано и обосновано. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън изтъкнатите 

обстоятелства, относими към критериите за подбор и нормалните произтичащи от и присъщо 

свързани с изпълнението на поръчката задължения, в техническото редложение за изпълнение 

на поръчката от участника не са отчетени всички специфики на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

гаранционния срок на изпълнената водоснабдителна мрежа. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД не доказва реалността и 
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обективността на предложения гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа и от 

него не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП, обосноваващи значително 

завишения гаранционен срок, надвишаващ точно с 8 /осем/ пъти минимално определения 

съгласно 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, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадената оферта и извършените анализи и констатации, комисията 

единодушно  

 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА: 

 

1. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното от 

участника „ПСТ ГРУП” ЕАД предложение досежно оферирания гаранционен срок на 

изпълнената водоснабдителна мрежа за необективно, нереално и необосновано, поради което на 

основание чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП предлага посочения участник за отстраняване. 

 

2. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното от 

участника „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД предложение досежно оферирания гаранционен 

срок на изпълнената водоснабдителна мрежа за необективно, нереално и необосновано, поради 

което на основание чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП предлага посочения участник за отстраняване. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 24.06.2015 г. 

 

 

Председател: 

Виктор Руменов Монев 

/положен подпис/  

/………………..................../ 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова  
/положен подпис/  

/………………..................../ 

инж. София Иванова Измирлиева  
/положен подпис/  

/………………..................../ 

инж. Георги Василев Сайванов  
/положен подпис/  

/………………..................../ 

инж. Лидия Борисова Петрова  
/положен подпис/  

/………………..................../ 

 


