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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за разглеждането на обосновката на офериран гаранционен срок на изпълнения 

външен водопровод, представен от участник в процедура за възлагане на обществена 

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

предмет:: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 

ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН“, която 

обществена поръчка е открита с решение № 7 от 18.05.2015 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 00092-2015-0007. 

 

 

Днес, 22.10.2015 г., в 08:30 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 № 1313/30.06.2015г. на Марин Захариев – зам. кмет на Община 

Смолян, оправомощен със Заповед № 1300/26.06.2015 г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

 

Председател:  

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

 

Членове: 

Симеон Атанасов Велинов - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Розета Зефирова Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

инж. Любомир Марков Михтарев - строителен инженер с квалификация в съответствие с 

предмeта на поръчката. 

Стефка Желева Росенова - гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян.  

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.70, ал.2 

и 3 от ЗОП. 

1. След като беше установено, че, офертата на участника „МОНОЛИТСТРОЙ –

ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ” ООД съдържа предложение за Гаранционен срок на 

изпълнения външен водопровод (О2), което 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 гаранционни 

срокове на изпълнения външен водопровод, комисията осъществи правомощието си по чл. 

70, ал. 1 от ЗОП, като с писмо с изх. № ДЛ006893 от 16.10.2015г. от участника 

„МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ” ООД се изиска да представи в 

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

гаранционен срок на изпълнения външен водопровод. Получаването на уведомлението от 
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страна на участника е удостоверено с автоматично генерирано от факс съобщение. Преди 

изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ006893 -001 от 21.10.2015г. 

се установи, че е заведена обосновка от участника.  

  

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

участника „МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ” ООД обосновка: 

След подробен анализ на обосновката на „МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, 

БАЙКУШЕВ” ООД по отношение на предложения гаранционен срок на изпълнения 

външен водопровод 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 „МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ” 

ООД обосновка оферираният гаранционен срок на изпълнения външен водопровод от 1200 

/словом хиляда и двеста/ месецa е базиран на следните обстоятелства: 

1. Посочените водопроводни тръби имат 100 години  гаранция за експлоатация – 

приложен документ, доказващ гаранционния срок на водопроводните тръби. 

2. „Монолитстрой – ЧБ“ООД е в отлични взаимоотношения със своите доставчици на 

материали, в следствие на което няма да има никакво прекъсване или забавяне 

относно поддръжката на предлагания гаранционен срок. 

3. Дългогодишният, доказан опит на „Монолитстрой – ЧБ“ООД при изпълнението на 

подобни обекти. 

В своята Програма и подход за изпълнение на поръчката, описание на предвижданите за 

влагане материали към Техническото предложение, участникът е предложил тръби РН-НD 

Ф140 PN10 и Ф90 PN6, с производител „Инстал Инженеринг СВ“ ООД, гр. Пловдив и 

доставчик „Марива ПМ“ЕООД, гр. София. 

Предвидените за влагане тръби имат срок на експлоатация 100 години и са продукт от 

водеща компания в световен мащаб, като използваните от тях системи за управление на 

качеството през целия цикъл на производство гарантират ниска дефектируемост, 

стабилност и надеждност, което обуславя дългия гаранционен срок. 

„Монолитстрой – ЧБ“ООД има дългогодишен опит в строително-ремонтните работи от 

същия тип и категория, разполага с нужното оборудване и механизация от висок клас и с 

опитен технически екип, което гарантира отличната организация на работата на 

строителната площадка, както и качественото и навременно поддържане на предложения 

гаранционен срок. 

 Приложено е гаранционно писмо от „Инстал Инженеринг СВ“ ООД, с което дават 

100 години гаранция на тръби за 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. 
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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 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, възложителят изрично е посочил, че се попълва оферираният от 

участника гаранционен срок в месеци, но не по-кратък от 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.Възложителят е посочил единствено минимално допустимия гаранционен срок, 

като не е поставил изискване за максимално допустим, с който участниците следва да се 

съобразят, посочените изисквания обаче 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 ползването на водопроводни тръби, за 

които е даден гаранционен срок от 100 години, за което е приложено гаранционно писмо. 

Представянето на това писмо 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 тръбите 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  предвидените за влагане тръби имат срок на 

експлоатация 100 години и че разполага с нужното оборудване и механизация от висок клас 

и с опитен технически екип, което гарантира отличната организация на работата на 

строителната площадка, както и качественото и навременно поддържане на предложения 

гаранционен срок, без наличие на съответно идентифициране. Действително, налице е 

позоваване на  гаранционно писмо от фирмата производител – „Инстал Инженеринг СВ“ 

ООД, за тръби за водопровод, притежаващи при правилен монтаж и експлоатация 

гаранционен срок от 100 /словом сто/ години или 1200 /словом хиляда и двеста/ месеца, но 

тръбите не изчерпват влаганите в изпълнението материали, като не са представени 
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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 отлични взаимоотношения със своите доставчици на 

материали, в следствие на което няма да има никакво прекъсване или забавяне относно 

поддръжката на предлагания гаранционен срок и дългогодишният, доказан опит на 

„Монолитстрой – ЧБ“ООД при изпълнението на подобни обекти. На следващо място е 

посочено, че разполага с нужното оборудване и механизация от висок клас и с опитен 

технически екип, което гарантира отличната организация на работата на строителната 

площадка, както и качественото и навременно поддържане на предложения гаранционен 

срок. Съгласно разпоредбите на чл.28, ал.2 и 5 от проекта на договор, 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 

получаване на известие от възложителя. Участникът е посочил, че ще осъществи 

качественото и навременно поддържане на предложения гаранционен срок, което 

представлява  изпълнение 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 изпълнения външен водопровод. 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, въздушници и отоци и др. 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. 

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 
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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. 

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.  

Действително, 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: наличие на дългогодишен опит в изпълнението 

на подобни обекти; наличие на опитен екип, оборудване и механизация. При анализ на 

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

относими към изискванията за подбор – наличие на опит, техническа обезпеченост и 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. 
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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. 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 обобщение 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.  

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 предложение 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 изпълнения външен водопровод. 

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

членовете си счита, че участникът „МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, 

БАЙКУШЕВ” ООД не доказва реалността и обективността на предложения гаранционен 

срок на изпълнения външен водопровод и от него не са посочени обективни обстоятелства 

по чл.70, ал.2 от ЗОП, обосноваващи значително завишения гаранционен срок, надвишаващ 

точно с 12,5 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: 
 

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

от участника „МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ” ООД 

предложение досежно оферирания гаранционен срок на изпълнения външен водопровод 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 23.10.2015 г. 

Председател: 

инж. Васка Караджова  

 положен подпис  

/………………..................../ 

Членове: 

Симеон Велинов  

положен подпис  

/………………..................../ 

Розета Буйкова 

положен подпис  

/………………..................../ 

инж. Любомир Михтарев  

положен подпис  

/………………..................../ 

Стефка Росенова  

положен подпис  

/………………..................../ 

 


