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РЕШЕНИЕ
№ 16 / 31.10.2017 г., гр. Смолян
Във връзка с предоставените ми правомощия със Заповед №РД-0882/20.10.2017г. за
заместване на кмета на Община Смолян, на основание чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с
чл.181, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.177 от ЗОП, Протокол № 1 от 31.08.2017 г., Протокол № 2
от 03.10.2017 г. и Протокол № 3 от 30.10.2017 г. на Комисия, назначена със Заповеди №№ ОП28 от 27.06.2017 г., ОП – 37 от 30.08.2017 г. и № ОП – 52 от 06.10.2017 г. на кмета на община
Смолян

ОБЯВЯВАМ
Класирането в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с
предмет: “Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в
гр. Смолян по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил
Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за
видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“;
Обособена позиция 2: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на
ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Смолян“;
Обособена позиция 3: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII
СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”;
Обособена позиция 4: „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“;,
Процедурата е открита с Решение № 5 от 22.05.2017 г., уникален номер в Регистъра на
обществени поръчки 00092-2017-0004
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
На първо място - "Дюлгер" ООД със 100 точки.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
На първо място - "Престиж бизнес 93"ООД със 100 точки.
На второ място - "Парсек-груп" ЕООД с 51,804 точки
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
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На първо място - „Крис-МТ” ООД с 99,844 точки.
На второ място - „Евронет” ЕООД с 52 точки
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
На първо място - „Артстрой” ООД с 99,54 точки.
На второ място - "Меаца" ЕООД с 52 точки
Мотиви:
Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от възложителя комисия
за разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените от нея оценки и
извършеното класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите,
изложени в протоколите от работата на комисията.
По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
класираните участници по обособени позиции не e установена липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или фактическа
грешка:
Всеки от класираните участници е представил надлежно изготвени Опис на
представените документи и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и същите са редовни, като
поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки
за надеждност и копие от документ за създаване на обединение.
С представения Единен европейски документ за обществени поръчки всеки класиран
участник е удостоверил: Съответствието си с изискванията към личното състояние на
участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от
Раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Рaздел І, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като
изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП; Липсата на основанията за изключване,
които са предвидени в националното законодателство и документацията за обществената
поръчка, а именно, че: за него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2.5.1 и 2.5.2 от
Раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Рaздел І, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като
изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, които
са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи липса
на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици; Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие, представляващо Рaздел І, неразделна
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част от документацията за обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV,
раздел А, т. 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за вписването
си в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват,
отговарящ на вида на строежа, предмет на обособената позиция, както и на категорията му, с
което е удостоверил надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност.
Офертата на всеки от класираните участници в останалите части на техническото предложение
и ценовото предложение с приложенията към тях е валидна и съобразена с изискванията както
на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
На база на разглеждане по обособени позиции на предложенията по показателите за оценка на
офертите класираните участници по обособени позиции са оценени от комисията съгласно
утвърдената методика за оценка на офертите, 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 по обособени
позиции, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани в
протоколите от работата на комисията, назначена със Заповеди №№ ОП-28 от 27.06.2017 г., ОП
– 37 от 30.08.2017 г. и № ОП – 52 от 06.10.2017 г. на кмета на община Смолян, към които
препращам.
Въз основа на гореизложеното

ОПРЕДЕЛЯМ
За изпълнители по обособени позиции в процедура по възлагане на обществена поръчка за
строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с
предмет: “Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в
гр. Смолян по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Цялостен ремонт на Природоматематическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна
ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен
салон“; Обособена позиция 2: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки
на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Смолян“; Обособена позиция 3: „Обновяване на
дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”;
Обособена позиция 4: „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“,
класираните на първо място участници, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия
„Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за
видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“
"Дюлгер" ООД със 100 точки.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Обновяване на дворно пространство и спортни площадки
на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Смолян“
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"Престиж бизнес 93"ООД със 100 точки.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „Обновяване на дворно пространство и спортни
площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”
„Крис-МТ” ООД с 99,844 точки.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр.
Смолян“
„Артстрой” ООД с 99,54 точки.

О Т С Т Р А Н Я В А М:
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Цялостен ремонт на Природо-математическа
гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност
и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“
1.1. „ЕКИП” ЕООД
Основание за отстраняване на участника от процедурата: - чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Мотиви:
Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от възложителя комисия
за разглеждане на офертата на участника по отношение на нейното съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, изложени в
протоколите от нейната работа, към които препращам.
При прегледа на представените документи относно наличието на липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията е
установила такива, което изрично е отбелязано в протокол № 1 от работата на комисията, както
следва:
„* Съгласно поле III.1.3. от обявлението за поръчка и съгласно документацията за
участие,
Участникът трябва да разполага с основен (който важи за всички обособени
позиции) и специализиран (който е в зависимост от спецификите на съответната
обособена позиция) инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката,
включително:
а) основен инженерно-технически персонал – трима специалисти, както следва:
...
- Специалист по контрола на качеството, който да има диплома за завършено
висше образование с квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна и да
притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху
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качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на
строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или друг
еквивалентен документ за упражняване на позицията;
Във връзка с доказване на квалификацията и образованието на членовете на екипа, с
който разполага, в ЕЕДОП участникът е посочил, че техническият разполага със
специалист по контрол на качеството – Ламбия Мирчева, със сертификат № 848/2017 г.
В ЕЕДОП Липсват данни за завършено от лицето висше образование с
квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна.
* Съгласно поле III.1.3., продължаващо в поле VI.3 от обявлението за поръчка и
съгласно документацията за участие,
Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва
следното:
За Обособена позиция 1:
- Комбиниран багер - 1 бр.;
- Челен товарач – 1 бр;
- Бетоновоз – 1 бр.;
- Бетонпомпа – 1 бр.;
- Иглен вибратор – 1 бр.;
- Самосвали – 2 бр.;
- Валяк пневматичен – 1 бр.;
- Автокран до 3 т – 1 бр.;
- Скеле – фасадно 3000 м2;
- Кулов кран – 35 м;
- Ел. агрегат – 1 бр.;
- Заваръчен апарат за метални конструкции – 1 бр.
Участникът е попълнил данни за налично оборудване в Част ІV, раздел В, т. 3 на
ЕЕДОП.
В предоставената информация в ЕЕДОП няма данни и доказателства, че участникът
разполага с Комбиниран багер - 1 бр.; Също така не става ясно дали куловият кран
отговаря на условието на възложителя за 35 м., съгласно изискванията на
документацията за участие.
В допълнение към горното, съгласно указанията на възложителя, обстоятелството се
удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП.
Участникът не е попълнил данни в посоченото поле. Данните за наличното
оборудване следва да бъдат попълнени в полето, съгласно указаното от възложителя.
* От попълнените в ЕЕДОП данни е видно, че част от техниката е наета, което води
до извода, че участникът доказва чрез трети лица съответствието с критериите за
подбор.
Участникът е посочил, че наетата техника се предоставя от ТЕМПО ТРАНС ЕООД с
рамков договор.
Обстоятелството, обаче, не е отбелязано в ЕЕДОП.
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Съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът се
позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с
техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Съгласно разпоредбата на следващата, четвърта алинея, третите лица трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата.
В документацията за участие възложителят също така е посочил следното: "3.2.1.2.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за
всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по
т. 3.2.1.1."
С оглед на горното, обстоятелството за ползване на трети лица и/или
подизпълнители следва да се отбележи, съответно за всяко от лицата да се представят и
останалите изискуеми документи съгласно документацията за участие.
* Участникът не е попълнил данните в Част VI "Заключителни положения" от
ЕЕДОП, абзац последен, Долуподписаният дава официално съгласие [посочете
възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до
документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете
съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за
обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена
поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на
Европейския съюз, референтен номер)].
Тази част е задължителна за попълване и участникът следва да я попълни.
* По отношение на останалите документи и информация комисията не констатира
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор.“
Изрично е отбелязано, че участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация съобразно посоченото. В края на
протокола е посочено, че участниците, по отношение на които е констатирано липса, непълнота
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в
представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП могат да представят на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, в
съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя в срок до 5 /пет/ работни
дни от получаване на протокола. Допълнително представената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.
Протоколът е получен от участника на 01.09.2017 г. До края на работния ден на 11.09.2017 г.,
когато е изтекъл крайният срок за представяне на изискуемите документи, такива не са
постъпили от участника.
Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията
за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за
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настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и
подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповеди №№
ОП-28 от 27.06.2017 г., ОП – 37 от 30.08.2017 г. и № ОП – 52 от 06.10.2017 г. на кмета на
община Смолян, в това число протокол № 1 от 31.08.2017г. и Протокол № 2 от 03.10.2017 г.,
към които препращам.
2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „Обновяване на дворно пространство и спортни
площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”
2.1."Инфрастрой груп" ЕООД
Основание за отстраняване на участника от процедурата: - чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Мотиви:
Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от възложителя комисия
за разглеждане на офертата на участника по отношение на нейното съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, изложени в
протоколите от нейната работа, към които препращам.
При прегледа на представените документи относно наличието на липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията е
установила такива, което изрично е отбелязано в протокол № 1 от работата на комисията, както
следва:
* Съгласно поле III.1.3. от обявлението за поръчка и съгласно документацията за
участие,
Участникът трябва да разполага с основен (който важи за всички обособени
позиции) и специализиран (който е в зависимост от спецификите на съответната
обособена позиция) инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, както
следва:
а) основен инженерно-технически персонал – трима специалисти, както следва:
- Технически ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по
чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно да е
строителен инженер, архитект или строителен техник;
- Специалист по контрола на качеството, който да има диплома за завършено
висше образование с квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна и да
притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на
строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или друг
еквивалентен документ за упражняване на позицията;
- Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно
изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба
№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да притежава
необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на
позицията „Координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна.
Важи за всички обособени позиции.
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б) специализиран инженерно-технически персонал:
За Обособени позиции 2 и 3 – двама специалисти, както следва:
- Инженер, който да притежава диплома за завършено висше образование,
образователна степен магистър или еквивалентна, специалност строителство на
сгради и съоръжения, промишлено и гражданско строителство, транспортно
строителство, пътно строителство или еквивалентна, квалификация инженер;
- Ел. инженер, който да притежава - диплома за завършено висше образование,
образователна степен магистър или еквивалентна, специалност електротехника,
електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна,
квалификация инженер.
Възложителят изрично е посочил, че обстоятелството се удостоверява в Част ІV,
раздел В, т. 2 на ЕЕДОП.
В посоченото поле участникът не е посочил необходимата информация, съгласно
указанията на възложителя.
По отношение на квалификацията се открива частична информация в поле 6 от
същия раздел, но, например, за специалист – контрол на качеството няма информация.
Участникът следва да предостави цялата необходима за доказване на изискванията
за основен и специализиран инженерно-технически персонал за изпълнение на
поръчката, в съответствие с указаното от възложителя – на указаните места и в
указания обем.
* Съгласно поле III.1.3., продължаващо в поле VI.3 от обявлението за поръчка и
съгласно документацията за участие,
Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва
следното:
За Обособени позиции 2 и 3:
- Асфалтопологаща машина – 1 бр.;
- Двубандажен валяк - 10 т – 1 бр.;
- Валяк с пневматични гуми - 11 т -1 бр.;
- Комбиниран багер с хидро - чук – 1 бр.;
- Челен товарач – 1 бр;
- Бетоновоз – 1 бр.;
- Бетонпомпа – 1 бр.;
- Иглен вибратор – 1 бр.;
- Самосвали – 2 бр.;
Видно от декларираното от участника, той е декларирал, че разполага с Валяк CAT
CB-214 2003 R. Горното обстоятелство не доказва, че участникът разполага с Двубандажен валяк - 10 т – 1 бр. и Валяк с пневматични гуми - 11 т -1 бр., каквото е
изискването на възложителя.
* Участникът не е попълнил данните в Част VI "Заключителни положения" от
ЕЕДОП, абзац последен, Долуподписаният дава официално съгласие [посочете
възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до
документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете
съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за
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обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена
поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на
Европейския съюз, референтен номер)].
Тази част е задължителна за попълване и участникът следва да я попълни.
* По отношение на останалите документи и информация комисията не е
констатирала липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор.
Участникът е представил в определения от комисията срок (пет работни дни, считано от
датата на получаване на протокола) документите, които последният е депозирал в община
Смолян.
Комисията е разгледала обстойно и внимателно приложените в офертата на участника
документи, както и допълнително представените документи, при което е установила следното:
От представените от участника документи безспорно се изяснява, че за да докаже
изпълнение на поставените критерии за подбор относно необходимото техническо оборудване
участникът е използвал трети лица. В тази връзка самият той с допълнително представените
документи е представил договори за наета техника.
Съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ЗОП кандидатите или участниците могат за
конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка
между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние,
техническите способности и професионалната компетентност. А ал. 3 гласи, че когато
кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения. Съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата. Доказването, че за третите лица не е налице основание за
отстраняване се осъществява чрез представянето на ЕЕДОП от съответното лице. В офертата
си, както и в допълнително представените документи участникът не е представил доказателства
за липса на основания за отстраняване на третите лица. С допълнителните документи
единствено е представил доказателства във връзка с позоваването му на капацитета на третите
лица – договори за наемане на техника. Липсва представен ЕЕДОП за третите лица.
Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията за
обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за
настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и
подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповеди №№
ОП-28 от 27.06.2017 г., ОП – 37 от 30.08.2017 г. и № ОП – 52 от 06.10.2017 г. на кмета на
община Смолян, в това число протокол № 1 от 31.08.2017г. и Протокол № 2 от 03.10.2017 г.,
към които препращам.
3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“,
гр. Смолян“
3.1.„РИГЕЛС” ООД
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Основание за отстраняване на участника от процедурата: - чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Мотиви:
Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от възложителя комисия
за разглеждане на офертата на участника по отношение на нейното съответствие с
предварително обявените условия, изложени в протоколите от нейната работа, към които
препращам.
В хода на работата си помощният орган на възложителя – комисията, назначена да
разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедурата е извършила подробен
преглед на техническото предложение и приложенията към него, при което е установила, че то
не отговаря на условията на документацията за участие и не е изготвено в съответствие с
изискванията на Възложителя, поради следното:
В техническото си предложение, в частта, в която следва да бъдат посочени сроковете за
изпълнение и гаранционните срокове, участникът е посочил следното:
Срок за изпълнение в календарни дни: 152 /сто петдесет и два/ календарни дни.
Гаранционни срокове:
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни
покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на
сгради
- за детски съоръжения – съгласно гаранция на производителя
- за всички съоръжения по част ОВК – съгласно гаранция на производителя
Видно от горното, участникът не е предложил конкретни гаранционни срокове.
Посочването на гаранционни срокове е задължителен елемент от техническото
предложение. Нещо повече, гаранционните срокове могат да окажат влияние и върху
оценяването на конкретния участник. Така например, като част от методиката за оценка (в
частта й относно оценката на техническото предложение и в частност - Показател „Организация
за изпълнение на поръчката”) възложителят е посочил в дефинициите на понятията, че под
„Икономически аспект“ за целите на методиката се разбира: по-ниски експлоатационни
разходи, по-дълъг гаранционен срок и др. благоприятни икономически обстоятелства за
Възложителя. В конкретния случай, обаче, участникът не се е ангажирал с посочването на
гаранционни срокове. Позовавайки се на гаранцията на производителя, участникът отново не е
посочил конкретните срокове. Всичко посочено означава, че участникът реално не се е
ангажирал с конкретни гаранционни срокове.
Предвид факта, че участникът няма право да изменя техническото си предложение и
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, налице са
основанията за отстраняване на участника, предвидени в чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията за
обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за
настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и
подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповеди №№
ОП-28 от 27.06.2017 г., ОП – 37 от 30.08.2017 г. и № ОП – 52 от 06.10.2017 г. на кмета на
община Смолян, в това число протокол Протокол № 2 от 03.10.2017 г., към който препращам.
3.2. ДЗЗД „МАКС-СТРОЙ-4“

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Основание за отстраняване на участника от процедурата: - чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП във
връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП и чл.39, ал.1 от ППЗОП.
Мотиви:
Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от възложителя комисия
за разглеждане на офертата на участника по отношение на нейното съответствие с
предварително обявените условия, изложени в протоколите от нейната работа, към които
препращам.
В хода на работата си помощният орган на възложителя – комисията, назначена да
разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедурата, по безспорен начин е
установил, че ценовото предложение на участника не е изготвено в съответствие с поставените
изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител.
Ценовото предложение на участника не съдържа всички изискуеми документи, а именно
липсват анализни цени за предвидените в количествената сметка СМР. Ценовите предложения
на участниците, следва да бъдат изготвени съгласно образец № 6, в същия образец са посочени
и задължителните приложения към него, а именно: Количествено-стойностна сметка и
Анализни цени за предвидените в количествената сметка СМР. При преглед на документите,
съдържащи се в плика с надпис "Предлагани ценови параметри" комисията е установила, че
същият съдържа ценово предложение, изготвено съгласно образец № 6 и Количественостойностна сметка. Комисията е установила липса на второто задължително приложение Анализни цени за предвидените в количествената сметка СМР. Посоченото обстоятелство
препятства възможността да се извърши проверка относно предвижданията на участника за
влаганите материали и механизация при изпълнението на дадена дейност като разходни норми
и вид материал и/или механизация по отношение на съответствието им с изискванията на
възложителя, посочени в техническата спецификация и проектната документация, както и
осъществяване на контрол за количеството и качеството на влаганите материали при
изпълнението на договора, в случай, че участникът бъде избран за изпълнител.
Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с
предварително обявените условия и извод, че участникът не е представил оферта, която да
отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил
задължението си по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията
за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за
настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и
подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповеди №№
ОП-28 от 27.06.2017 г., ОП – 37 от 30.08.2017 г. и № ОП – 52 от 06.10.2017 г. на кмета на
община Смолян, в това число протокол Протокол № 3 от 30.10.2017 г., към който препращам.
3.3.„РИ-СОФ” ООД
Основание за отстраняване на участника от процедурата: - чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП във
връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП и чл.39, ал.1 от ППЗОП.
Мотиви:
Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от възложителя комисия
за разглеждане на офертата на участника по отношение на нейното съответствие с

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

предварително обявените условия, изложени в протоколите от нейната работа, към които
препращам.
В хода на работата си помощният орган на възложителя – комисията, назначена да разгледа,
оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедурата, по безспорен начин е
установил, че ценовото предложение на участника не е изготвено в съответствие с поставените
изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител. В
хода на разглеждане на количествената сметка са открити следните несъответствия:
- В част Архитектура, настилки – позиция 3 – „Полагане на изравнителна циментова
замазка по стълбищни рамена“, участникът е предложил единична цена 170, 87 лв.,
количеството е 23,80 кв.м., за което е посочил обща стойност за позицията 4984,28 лв.,
комисията е установила, че при умножението на предлаганата единична цена по
предвиденото количество се получава сума в размер на 4066,71 лв.
- В част ВиК, Водомерна шахта – позиция 2 „Бетон В 15“, участникът е предложил
единична цена 108,15 лв., количеството е 0,25 куб.м., за което е посочил обща стойност
за позицията 54,08 лв., комисията е установила, че при умножението на предлаганата
единична цена по предвиденото количество се получава сума в размер на 27,04 лв.
В резултат на посочените несъответствия общата цена за изпълнение на обособената позиция е
завишена с 1039,02 лв. В случай, че изчисленията бяха извършени коректно общата цена за
изпълнение би била - 1070919,92 лв. без ДДС /получена, на база предложените от участника
единични цени за видовете дейности и предвидените в КС количества за тези дейности/, а не
посочената от участника обща цена – 1071958,94 лв. без ДДС.
В случая може единствено да се гадае дали разликата от 1039,02 лв. в общата цена се дължи на
грешка при изчисленията или на грешно посочени единични цени. Комисията не би могла да
изиска и разяснения от участника, тъй като независимо от причината довела до това
несъответствие, отстраняването му непременно ще доведе до промяна на ценовото
предложение, за което с чл. 104, ал. 5 ат ЗОП е въведена изрична забрана.
В резултат на допуснатото несъответствие комисията не би могла да установи действителната
воля на участника по отношение на цената за изпълнение на поръчката и вместо него да
определи нова обща цена за изпълнение на обособената позиция или нови единични цени за
осъществяване на дадени дейности от КС, съгласно условията на възложителя. Посоченото
обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с предварително обявените
условия и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително
обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението си по чл.101, ал.5 от
ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и документацията
за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от процедурата в частта за
настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и
подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповеди №№
ОП-28 от 27.06.2017 г., ОП – 37 от 30.08.2017 г. и № ОП – 52 от 06.10.2017 г. на кмета на
община Смолян, в това число протокол Протокол № 3 от 30.10.2017 г., към който препращам.
Във връзка с дейността си комисията, назначена със Заповеди №№ ОП-28 от 27.06.2017
г., ОП – 37 от 30.08.2017 г. и № ОП – 52 от 06.10.2017 г. на кмета на община Смолян, е
изготвила протоколи за своята работа (Протокол № 1 от 31.08.2017 г., Протокол № 2 от

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

03.10.2017 г. и Протокол № 3 от 30.10.2017 г.), съгласно изискванията на чл.181, ал.4 от ЗОП
във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП, като Протокол № 1 от 31.08.2017 г., Протокол № 2 от
03.10.2017 г. и Протокол № 3 от 30.10.2017 г. и цялата документация по провеждане на
процедурата са ми предадени за вземане на настоящото решение по чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП във
връзка с чл.181, ал. 6 от ЗОП.
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда, предвиден в част Шеста, глава Двадесет и
седма, чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията1 в 10 – дневен срок от
получаването му.
Решението да се изпрати в един и същи ден на участниците и да се публикува в профила на
купувача съгласно изискванията на чл.43 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП.
Протоколите от работата на комисията, могат да бъдат открити на интернет сайта на община
Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1973
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