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                О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №2 

 

 Днес, 16.04.2018г., комисия назначена със Заповед №ОА-150/11.04.2018г. на зам.-

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и чл.181, ал.4 от 

ЗОП, във връзка с публично състезание, открито с Решение №ОП-5/06.03.2018г. на 

възложителя, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на пакет мерки 

за повишаване на енергийната ефективност за част от сгради от образователната 

инфраструктура на община Ботевград по проект №218, финансиран от НДЕФ, в две 

обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на пакет мерки за повишаване 

на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Врачеш; Обособена 

позиция №2: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност 

за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Скравена“, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

2. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

3. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

4. Таня Накова –  гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

Резервни членове:  

1. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

2. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

      

се събра в 10:00 часа в зала №15, в сградата на общинска администрация Ботевград, за да 

разгледа обстойно техническите и ценовите предложения на участниците, за съответствие с 

предварително обявените условия и оцени допуснатите оферти при спазване на 

последователността, посочена в чл.61 от ППЗОП във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

 1. „Строителна компания“ ЕООД – за обособена позиция №1 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- График за изпълнение на СМР 

- Декларации за експлоатационни показатели, декларации за съответствие  и технически 

данни, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните 

стандарти. 
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 След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 

 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени, и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

2. „ТЕА - СТ“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№ 3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 67 /шестдесет и седем/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график и диаграма на работната ръка; 

- Декларации за експлоатационни показатели, сертификат и придружаваща документация от 

вносителя, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните 

стандарти. 

 След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 

 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени, и установи, несъответствие в КСС-

образец №5, част II, позиция 4 „Обръщане на отвори около нова дограма с гипсокартон - до 

20см., вътрешно - шпакловане, ръбоохранител“ посочената единична цена е 20,00 лв., а 

анализ №2,4 за тази позиция е на различна стойност – 14,76 лв. Това несъответствие води до 

неточен анализ, съответно липса на анализ за единичната цена за тази позиция, което 

представлява нарушение както на ЗОП, така и на изискванията на Възложителя, посочени в 

настоящата обществена поръчка. Тези различия водят до промяна на КСС, което ще засегне 

и предложената обща цена за изпълнение на обособената позиция. Ценовото предложение, 

ведно с анализите става неразделна част от договора за изпълнение. Тези различия не могат 

да бъдат отстранени по никакъв начин, защото допълване или промяна на ценовото 

предложение е недопустимо съгласно ЗОП, поради което комисията предлага на 

Възложителя на осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по-

нататъшно участие.  
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 Комисията няма да разгледа документите на участника, свързани с личното състояние 

и критериите за подбор. 

 

3. „ВАЛДОР-60“ ООД – обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№ 3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 62 /шестдесет и два/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за експлоатационни показатели, декларации за съответствие, протокол от 

първоначално изпитване на типа продукт, сертификат и технически характеристики, 

доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

 След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 

 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №6 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

4. „ГБС - Благоевград“ АД – обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№ 3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, 
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- Декларации за съответствие, декларации за експлоатационни показатели и технически 

данни, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните 

стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, 

участникът е посочил: страна на произход - Германия; Производител (фирма) - Профине 

ГмбХ; коефициент на топлопроводимост U = 1,40 W/m2K; Гаранция от производителя - 10 

години; Приложен документ - декларация за съответствие.  От представената декларацията 

за съответствие на предложената дограма за комисията не става ясно какви са показателите 

на продукта и дали отговарят на заложените технически параметри и изисквания, съгласно 

Образец №3Б-Техническо предложение.  

 - в техническото си предложение за топлоизолация минерална вата 100 мм,  

участникът е посочил: страна на произход - Германия; Производител (фирма) - “Кнауф 

Инсулейшън“ ЕООД; коефициент на топлопроводимост λ  ꞊ 0,033 W/mK;  Гаранция от 

производителя - 10 години; Приложен документ – Декларация за експлоатационни 

показатели.  От представената декларация на предложената топлоизолация минерална вата е 

видно, че коефициент на топлопроводимост λ  ꞊0,038 W/mK не отговаря на поставените 

изисквания, съгласно образец №3Б-Техническо предложение и декларираното от участника.  

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по-

нататъшно участие. 

Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 

 

5. „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД- обособена позиция №2 
 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№ 3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 52 /петдесет и два/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели, технически карти, декларации за съответствие, 

декларация за произход на продукт, протокол от първоначално изпитване на типа продукт, 

декларация за гаранция, декларация за горимост и технически данни, доказващи 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация минерална вата 100 мм,  

участникът е посочил: страна на произход - ЕС; Производител (фирма) – Geolan дистрибутор 

“Петро Вам“ ЕООД; дебелина на изолацията – 100мм; коефициент на топлопроводимост λ  ꞊ 
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0,0327 W/mK;  Гаранция от производителя - 10 години; Приложен документ – Технически 

данни за плоскости от каменна вата Geolan. От представения документ е видно, че е за 

каменна вата с дебелина до 80 мм, което не отговаря на поставените изисквания, съгласно 

образец №3Б-Техническо предложение и декларираното от участника.  

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по- 

нататъшно участие. 

Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 

 

6. „МЕАЦА“ ЕООД – обособена позиция №1 
 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№ 3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 65 /шестдесет и пет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели, техническа карта, декларации за съответствие, 

декларация за произход на продукт, протокол от първоначално изпитване на типа продукт, 

декларация за гаранция, декларация за горимост, технически данни и извадка от каталог, 

доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

 След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 

 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени и установи, че в Образец №4, част IV 

Технико-икономически показатели,  участникът предлага средна часова ставка – 3,50 лв., а в 

анализите дава три часови ставки за отделните степени работници:  I ст.-3,00 лв., II ст. – 3,50 

лв., III ст. – 4,00 лв.  

При формиране на единичната цена на отделните видове дейности, участникът следва да 

използва предложената от него средна часова ставка  - 3,50.  

Възложителя не дава възможност на участника единичните цени да  се формират със 

стойност различна от предложената  в Технико-икономическите показатели, както и да е 

разпределена на отделните степени работници.  

Това несъответствие води до неточен анализ, съответно липса на анализ за единичната 

предложена цена за позициите, което представлява нарушение както на ЗОП, така и на 

изискванията на Възложителя, посочени в настоящата обществена поръчка. Тези различия 

водят до промяна на КСС, което ще засегне и предложената обща цена за изпълнение на 

обособената позиция. Ценовото предложение, ведно с анализите става неразделна част от 

договора за изпълнение. Тези различия не могат да бъдат отстранени по никакъв начин, 

защото допълване или промяна на ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП, 

поради което комисията предлага на Възложителя на осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП 

участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие.  
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 Комисията няма да разгледа документите на участника, свързани с личното състояние 

и критериите за подбор. 
 

7. „АЛТРЕМОНТ“ ООД - обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№ 3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 65 /шестдесет и пет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за съответствие, сертификат за производствен контрол на продукцията и  

декларации за експлоатационни показатели, доказващи съответствие на влаганите материали 

и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 100 мм 

и 20 мм, участникът не е посочил изискуемата информация в таблицата за предлагания 

материал, но е приложил декларация за съответствие за топлоизолация  ЕPS-70F. От 

декларацията за комисията не става ясно дали отговаря на поставените изисквания и същата 

направи справка в сайта на фирмата-производител, издала декларацията и установи, че 

топлоизолация  ЕPS 70F е с коефициент на топлопроводимост λ  ꞊0,034 W/mK, което не 

отговаря на поставените изисквания, а именно топлопроводимост λ  ꞊ 0,033 W/mK. 

 -  в техническото си предложение за топлоизолация минерална вата 100 мм,  

участникът не е попълнил цялата изискваща се информация в таблицата, но от приложената 

декларация за експлоатационни показатели е видно, че предложения материал е с 

коефициент на топлопроводимост λ  ꞊0,045 W/mK, което не отговаря на поставените 

изисквания, а именно топлопроводимост λ  ꞊ 0,044 W/mK. 

Заложеният коефициент на топлопроводимост не отговаря на изискуемия такъв, а е с по-

лоши параметри, което не може да бъде прието от комисията, тъй като не е в рамките на 

показателите, изискани в настоящата обществена поръчка. 

 - в техническото си предложение за газов стенен бойлер Q=24kW, комплект с 

коаксиален димоотход ф100/60, 0.6м участникът е посочил: страна на произход -Португалия; 

Производител (фирма) - BOSCH; мощност – Therm 4000;  Приложен документ – EO ДС 

/декларация за съответствие/. От представената декларацията за съответствие на 

предложеният бойлер за комисията не става ясно дали продукта отговаря на изискванията, 

поради което същата извърши проверка в сайта на фирмата, издала декларацията и установи, 

че предложения бойлер е с диапазон на мощността 7,00-19,2 kW, което не отговаря на 

изискванията, съгласно образец №3А-Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по- 

нататъшно участие. 

Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 



 

7 

 

8. „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД – обособена позиция №2  

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на обекта; 

- Декларации за характеристиките на строителен продукт, декларации за експлоатационни 

показатели, декларации за съответствие и декларация за произход на продукт, доказващи 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 -  в техническото си предложение, за петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, 

участникът е посочил: страна на произход -Сърбия; Производител (фирма) – Вайс профил; 

коефициент на топлопроводимост WP 3000; WP 4000 – λ< 1,0 W/m2K;  Гаранция от 

производителя - 10 години; Приложен документ - декларация за съответствие, декларация за 

характеристики на строителния продукт, декларация за произход на продукта. От 

представените декларации е видно, че те са за материали- PVC профили за врати и прозорци, 

а не за готов продукт, съгласно изискването на образец №3Б-Техническо предложение. 

 - в техническото си предложение, участникът не е посочил LED крушка, която е един 

от продуктите изискващи се от възложителя, също и няма представен документ, доказващ 

качество, съгласно изискването на Образец №3Б-Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по- 

нататъшно участие.  

 Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 
 

9. „АСТРОН“ ЕООД – обособена позиция №2  

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 
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- Декларации за съответствие, технически карти, протокол от изпитване, декларации за 

експлоатационни показатели, протокол от първоначално изпитване на типа продукт и 

технически данни за продукт, доказващи съответствие на влаганите материали и/или 

оборудване и изискваните стандарти. 

 След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №6 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

10. „КРИСБАУЕН“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели, декларации за съответствие, технически 

характеристики и анекс към сертификат за проверка тип ЕС, доказващи съответствие на 

влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

 След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 
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предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

11. „СТИЛ КОМПЛЕКС“ ООД – обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за експлоатационни показатели, протоколи от изпитване, протоколи от 

първоначално изпитване на типа продукт и декларация за съответствие, доказващи 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

 След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №6 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

12. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката; 
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- Декларации за експлоатационни показатели, протокол от първоначално изпитване на типа 

продукт, технически лист и декларация за съответствие от производителя, доказващи 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

13. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за експлоатационни показатели, удостоверения за експлоатационни показатели, 

технически лист и ръководство за монтаж и експлоатация, съдържащо декларация за 

съответствие, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и 

изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 
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предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

14. „Пи Ес Пи“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за експлоатационни показатели, протокол от изпитване, протокол от 

първоначално изпитване на типа продукт, декларации за съответствие и информационен лист 

за разхода на енергия на продукта, доказващи съответствие на влаганите материали и/или 

оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

15. „Сетатех“ ЕООД – обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 
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- Линеен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за експлоатационни показатели, декларация за експлоатационни 

характеристики и декларации за съответствие, доказващи съответствие на влаганите 

материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №6 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

16. „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД – обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели, протокол от първоначално изпитване на типа 

продукт, технически лист и технически характеристики, доказващи съответствие на 

влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, 30 кг/м3, дебелина 100 

мм, участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Марисан 

и Колев“ АД; Дебелина на изолация 100 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,033 

W/mK;  Гаранция от производителя - 5 години; Приложен документ - декларация за 

експлоатационни показатели. От представената декларацията за съответствие на 

предложената топлоизолация е видно, че за дебелина на изолация 100 мм, коефициент на 

топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK не отговаря на поставените изисквания, а именно 

топлопроводимост λ  < 0,030 W/mK. Заложеният коефициент на топлопроводимост не 

отговаря на изискуемия такъв, а е с по-лоши параметри, което не може да бъде прието от 

комисията, тъй като не е в рамките на показателите, изискани в настоящата обществена 

поръчка. 
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 -  в техническото си предложение за топлоизолация минерална вата 100 мм,  

участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Кнауф 

Инсулейшън“ ЕООД; Дебелина на изолация 100 мм; коефициент на топлопроводимост λ  ꞊ 

0,034 W/mK;  Гаранция от производителя - 5 години; Приложен документ – технически лист 

от януари 2016. От представения документ на предложената топлоизолация минерална вата е 

видно, че коефициент на топлопроводимост λ꞊0,034 W/mK не отговаря на поставените 

изисквания, а именно топлопроводимост λ꞊0,033 W/mK. Заложеният коефициент на 

топлопроводимост не отговаря на изискуемия такъв, а е с по-лоши параметри, което не може 

да бъде прието от комисията, тъй като не е в рамките на показателите, изискани в настоящата 

обществена поръчка. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по 

нататъшно участие. 

 Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 
 

17. „НСК София“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за експлоатационни показатели, протокол от първоначално изпитване на типа 

продукт и декларация за съответствие, доказващи съответствие на влаганите материали 

и/или оборудване и изискваните стандарти. 
 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
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18. „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за съответствие, декларации за експлоатационни показатели, протокол от 

изпитване, протокол от първоначално изпитване на типа продукт, декларация за произход на 

продукт, извадка от каталог и техническа карта, доказващи съответствие на влаганите 

материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

19. ET „МОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“ – обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 56 /петдесет и шест/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за съответствие и декларации за експлоатационни показатели, доказващи 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 
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След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 20 мм, 

участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Аустротерм 

България“ ЕООД; Дебелина на изолация 20 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,030 

W/mK;  Гаранция от производителя - 5 години; Приложен документ - декларация за 

съответствие. От представената декларацията за съответствие на предложената 

топлоизолация за комисията не става ясно дали предложеният продукт отговаря на 

изискванията, поради което същата извърши проверка в сайта на фирмата-производител, 

издала декларацията и установи, че топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 20 мм е с 

топлопроводимост: λ 0,031 W/(mK), което не отговаря на декларираното от участника и на 

изискванията за изпълнение на поръчката.  

 - в техническото си предложение, за петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, 

участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - 

“Мастерпластик“ ООД; коефициент на топлопроводимост U=1,37 W/m2K;  Гаранция от 

производителя - 5 години; Приложен документ - декларация за съответствие. От 

представената декларация е видно, че тя не съответства на декларирания продукт, а е за 

шесткамерна PVC дограма, с двоен стъклопакет 24 мм - U = 1,40 W/m2K. Липсва документ 

доказващ съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти, 

за декларирания продукт, съгласно изискването на образец №3Б-Техническо предложение. 

 - в техническото си предложение, за LED крушка 10 W, участникът е посочил: страна 

на произход -България; Производител (фирма) - “Вива“ ЕООД; Мощност - 10 W; Гаранция 

от производителя - 5 години; Приложен документ - декларация за съответствие. От 

представената декларацията за съответствие на предложената LED крушка е видно, че тя е за 

LED плафониера със сензор за движение, модел LIMA LED 10 W SR16-W; LIMA LED 10 W 

SR16 B. Комисията извърши проверка в сайта на фирмата-доставчик, издала декларацията и 

установи, че предложените модели не отговарят на поставените изисквания.  

           С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по-

нататъшно участие. 

 Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 
 

20. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 68 /шестдесет и осем/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката; 
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- Декларации за съответствие и декларация за експлоатационни показатели, доказващи 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

и приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

21. „КРАССТРОЙ“ ООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 69 /шестдесет и девет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на обекта; 

- Декларации за експлоатационни показатели, Удостоверение за енергоикономичност и 

топлинна изолация, отчет от симулация на характеристики,  декларации за съответствие, 

декларации за характеристиките на строителен продукт, извадка от каталог, сертификат и 

протокол от контрол, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и 

изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 
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предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

22. ЕТ „АС - СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“ – обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели и декларация за съответствие, доказващи 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, 30 кг/м3, дебелина 100 

мм  и  λ < 0,030 W/mK, участникът е посочил: страна на произход -Гърция; Производител 

(фирма) – “Fibrotermika Hellas” SA; Дебелина на изолация 100 мм; коефициент на 

топлопроводимост 0,030; Приложен документ - декларация за експлоатационни показатели.  

От представената декларацията за съответствие на предложената топлоизолация за 

комисията не става ясно дали предложеният продукт отговаря на декларираното от 

участника, поради което същата извърши проверка в сайта на фирмата-производител, и 

установи, че топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 100 мм е с топлопроводимост: λ 0,034 

W/(mK), което не отговаря на декларираното от участника и на изискванията за изпълнение 

на поръчката, съгласно образец  №3Б-Техническо предложение. 

 -  в техническото си предложение за топлоизолация минерална вата 100 мм,  

участникът е посочил: страна на произход - Словения; Производител (фирма) – URSA 

TERRA; дебелина на изолацията – 100мм; коефициент на топлопроводимост 0,03;  Приложен 

документ – Декларация за експлоатационни показатели.   

От представената декларацията за съответствие на предложения продукт за комисията не 

става ясно дали отговаря на изискването на възложителя, поради което същата извърши 

проверка в сайта на фирмата-производител, и установи, че топлоизолация  минерална вата с 

дебелина 100мм е с топлопроводимост: λ 0,034 W/(mK), което не отговаря на декларираното 

от участника и на изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец №3Б-

Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по- 

нататъшно участие. 

 Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 
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23. „АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 68 /шестдесет и осем/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за експлоатационни показатели, декларации за съответствие, брошура и 

сертификат, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и 

изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

24. „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД – обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 57 /петдесет и седем/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за съответствие, декларации за експлоатационни показатели, декларация за 

произход на продукт, протокол от първоначално изпитване на типа продукт и протокол от 

изпитване, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните 

стандарти. 
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След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 20 мм, 

участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Аустротерм 

България“ ЕООД; Дебелина на изолация 20 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,030 

W/mK;  Гаранция от производителя - 5 години; Приложен документ - декларация за 

съответствие. От представената декларацията за съответствие на предложената 

топлоизолация за комисията не става ясно дали предложеният продукт отговаря на 

изискванията, поради което същата извърши проверка в сайта на фирмата-производител, 

издала декларацията и установи, че топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 20 мм е с 

топлопроводимост: λ 0,031 W/(mK), което не отговаря на декларираното от участника и на 

изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  №3Б-Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по 

нататъшно участие. 

 Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 
 

25. „ИВАНОВ – 53“  ЕООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 60 /шестдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за експлоатационни показатели, декларация за експлоатационни 

характеристики, декларации за съответствие, сертификати, отчет за изпитвания и каталожна 

информация, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и 

изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 100 мм 

и 20 мм, λ < 0,033 W/mK, участникът е посочил: страна на произход –България; 

Производител (фирма) - “Пластимо“ АД и „Рьофикс“ ЕООД; Дебелина на изолация 100 мм; 

коефициент на топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK и λ  < 0,034 W/mK;  Приложен документ 

– декларации за експлоатационни показатели. 

От представените декларации на предложената топлоизолация от “Пластимо“ АД и 

„Рьофикс“ ЕООД е видно, че коефициентът на топлопроводимост е съответно λ  < 0,037 

W/mK и λ  < 0,034 W/mK, което не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката, 

съгласно образец  №3А - Техническо предложение, а именно топлопроводимост λ  < 0,033 

W/mK. 



 

20 

 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, дебелина 100, участникът 

е посочил: страна на произход -Гърция; Производител (фирма) – “Fibrotermika Hellas” SA; 

Дебелина на изолация 20-120 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK; 

Приложен документ - декларация за експлоатационни показатели. 

 От представената декларация е видно, че топлоизолация  XPS-R с дебелина 100 мм е с 

топлопроводимост: λ 0,034 W/(mK), което не отговаря на декларираното от участника и на 

изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  №3А-Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по 

нататъшно участие.  

 Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 
 

26. „МИКРА-КМ“ ЕООД - обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 52 /петдесет и два/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка; 

- Декларации за експлоатационни показатели, декларация за съответствие и условия за 

издаване на фирмена гаранция, доказващи съответствие на влаганите материали и/или 

оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 100 

мм, участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Марисан 

и Колев“ АД; Дебелина на изолация 10см; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,034 

W/mK;  Приложен документ - декларация за експлоатационни показатели.   

От представената декларацията на предложената топлоизолация е видно, че коефициент на 

топлопроводимост λ  < 0,034 W/mK не отговаря на поставените изисквания, съгласно 

образец №3Б-Техническо предложение, а именно топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK. 

Заложеният коефициент на топлопроводимост не отговаря на изискуемия такъв, а е с по-

лоши параметри, което не може да бъде прието от комисията, тъй като не е в рамките на 

показателите, изискани в настоящата обществена поръчка. 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 20 мм, 

участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Марисан и 

Колев“ АД; Дебелина на изолация 2см; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,030 W/mK;  

Приложен документ - декларация за експлоатационни показатели.   

От представената декларацията на предложената топлоизолация за комисията не става ясно 

дали предложеният продукт отговаря на изискванията, поради което същата извърши 

проверка в сайта на фирмата-производител, издала декларацията и установи, че 
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топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 20 мм е с топлопроводимост: λ 0,034 W/(mK), 

което не отговаря на декларираното от участника и на изискванията за изпълнение на 

поръчката, съгласно образец  №3Б-Техническо предложение. 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, 30 кг/м3, дебелина 100 

мм  и  λ < 0,030 W/mK, участникът е посочил: страна на произход - България; Производител 

(фирма) - “Марисан и Колев“ АД; Дебелина на изолация 10 см; коефициент на 

топлопроводимост λ  < 0,030 W/mK;  Приложен документ – декларация за експлоатационни 

показатели.  

От представената декларация е видно, че топлоизолация  XPS-R с дебелина 100 мм е с 

топлопроводимост: λ 0,033 W/(mK), което не отговаря на декларираното от участника и на 

изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  №3А-Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по 

нататъшно участие.  

 Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 
 

27. „БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД – обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен план график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за характеристиките на строителен продукт, декларации за експлоатационни 

показатели, декларации за съответствие и протокол от първоначално изпитване на типа 

продукт, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните 

стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина  20 

мм, участникът е посочил: страна на произход -BG; Производител (фирма) - “Стром 21“ 

ООД; Дебелина на изолация 20 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,030 W/mK;  

Гаранция от производителя – 5г.; Приложен документ - сертификат. От представената 

декларацията на предложената топлоизолация е видно, че за дебелина на изолация 20 мм, 

коефициент на топлопроводимост е λ  < 0,032 W/mK, което не отговаря на декларираното от 

участника и на изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  №3Б-

Техническо предложение, а именно топлопроводимост λ  < 0,030 W/mK. 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, 30 кг/м3, дебелина 100 

мм  и  λ < 0,030 W/mK, участникът е посочил: страна на произход - BG; Производител 

(фирма) - Фибран; Дебелина на изолация 100 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 

0,030 W/mK;  Гаранция от производителя – 5г.; Приложен документ - сертификат.  



 

22 

 

От представената декларацията на предложената топлоизолация е видно, че дебелината на 

продукта е 40-50мм и топлопроводимост е λ  < 0,034 W/mK, което не отговаря на 

декларираното от участника и на изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  

№3Б-Техническо предложение.  

 - в техническото си предложение, за петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, 

участникът е посочил: страна на произход - BG; Производител (фирма) -KMG; коефициент 

на топлопроводимост U = 1,40 W/m2K; Гаранция от производителя - 5 години; Приложен 

документ - сертификат. От представеният документ е видно, че се касае за материали – 

шесткамерни PVC профили за врати и прозорци. Има представена декларация за 

експлоатационни показатели на PVC дограма, която не съответства на декларирания 

продукт, а е за шесткамерна PVC дограма с двоен стъклопакет 24 мм - U = 1,1 W/m2K. 

Липсва документ доказващ съответствие на влаганите материали и/или оборудване и 

изискваните стандарти, за декларирания продукт, съгласно изискването на образец №3Б-

Техническо предложение. 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация минерална вата 100 мм, 

участникът е посочил: страна на произход - BG; Производител (фирма) – URSA;  дебелина – 

100 мм; коефициент на топлопроводимост λ  = 0,033 W/mK;  Гаранция от производителя-

5години; Приложен документ – сертификат.  

От представената декларация за предложената топлоизолация минерална вата е видно, че 

коефициент на топлопроводимост е λ꞊0,039 W/mK, който не отговаря на поставените 

изисквания, съгласно Образец №3А-Техническо предложение, а именно топлопроводимост λ  

꞊ 0,033 W/mK.  

 - в техническото си предложение за LED крушка 10  W, участникът е посочил: страна 

на произход - BG; Производител (фирма) –V-tac ;  мощност - 10W; Гаранция от 

производителя - 2 години; Приложен документ – сертификат. Комисията установи, че за 

декларирания продукт липсва документ доказващ съответствие на влаганите материали 

и/или оборудване и изискваните стандарти, съгласно изискването на образец №3Б-

Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по-

нататъшно участие. 

Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 
 

28. „ АРТ ЕЛИТ“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 65 /шестдесет и пет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 2 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели и сертификат за съответствие, доказващи 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти  
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След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното: 

А) в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, 30 кг/м3, дебелина 100 

мм  и  λ < 0,030 W/mK, участникът е посочил: страна на произход – България; Производител 

(фирма) – Fibran Bulgaria AD; Дебелина на изолация 100 мм; коефициент на 

топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK;  Гаранция от производителя – 2 г.; Приложен документ 

– декларация за експлоатационни показатели.  

От представената декларацията на предложената топлоизолация е видно, че дебелината на 

продукта е 40-50мм и топлопроводимост е λ  < 0,033 W/mK, което не отговаря на 

декларираното от участника и на изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  

№3Б-Техническо предложение.  

 - в техническото си предложение, за топлоизолация минерална вата 100 мм, 

участникът е посочил: страна на произход - Словения; Производител (фирма) – URSA 

SLOVENIJA;  коефициент на топлопроводимост λ  < 0,044 W/mK;  Гаранция от 

производителя-2г.; Приложен документ - декларация за експлоатационни показатели. 

От представения декларация за предложената топлоизолация минерална вата е видно, че 

коефициент на топлопроводимост е λ꞊0,045 W/mK, който не отговаря на поставените 

изисквания, съгласно Образец №3А-Техническо предложение, а именно топлопроводимост λ  

꞊ 0,044 W/mK.  

 - в техническото си предложение, за газов стенен бойлер участникът е посочил: страна 

на произход – Китай; Производител (фирма) – Motu Industry Co.Limiited;  Мощност Q=24kW; 

Гаранция от производителя-2г.; Приложен документ - декларация за експлоатационни 

показатели. Комисията установи, че представения документ  е на чужд език без превод на 

български език и същата не може да прецени дали  предложения газов стенен бойлер 

отговаря на изискванията, съгласно Образец №3А-Техническо предложение. 

 Б) в графика за изпълнение на поръчката не са спазени изискванията и основни 

принципи  при съставянето на календарните планове. Не е ясно спазен ли е определеният  

срок за изграждане на обекта. Не са вписани броя на работниците в една смяна,  

продължителността на работите в работни дни.  Под графичната част на календарния график 

липсва  изчертана диаграма на работната сила. 

 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по 

нататъшно участие. 

Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 

 

29. „ЛКС“ ООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага: 

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 
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- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за експлоатационни показатели, техническа карта, декларация за съответствие, 

протокол за класификация според реакция на огън, протокол от изпитване, сертификат и  

извадка от каталог (технически данни), доказващи съответствие на влаганите материали 

и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

30. „КОРЕКТ“ ООД – обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага:  

 1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 65 /шестдесет и пет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за съответствие, извадка от каталог, технически характеристики, декларации за 

експлоатационни показатели, протокол за класификация според реакция на огън и протокол 

от изпитване, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и 

изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №6 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 
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предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

 

31. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага:  

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели, техническа карта, технически данни 

(каталожна информация) и сертификат, доказващи съответствие на влаганите материали 

и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 

  

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени,  и установи, че: 

 - в Ценовото предложение – образец №4, т.VI Технико-икономически показатели, 

участникът е предложил допълнителни разходи върху механизация 40,00%, но в анализ №22 

за Армирана циментова замазка 5 см., армирана N 4, каре 15/15 см. и анализ №23 за 

Направа на двукомпонентна хидроизолация по тераси, на циментова  основа, вкл. усилващи 

еластични ленти единичната цена за тези позиции е формирана, като допълнителните 

разходи върху механизация са 30,00%. Това несъответствие води до неточен анализ, 

съответно липса на анализ за единичната предложена цена за тези позиции, което 

представлява нарушение както на ЗОП, така и на изискванията на Възложителя, посочени в 

настоящата обществена поръчка. Тези различия водят до промяна на КСС, което ще засегне 

и предложената обща цена за изпълнение на обособената позиция. А ценовото предложение 

ведно с анализите става неразделна част от договора за изпълнение. Тези различия не могат 

да бъдат отстранени по никакъв начин, защото допълване или промяна на ценовото 

предложение е недопустимо съгласно ЗОП, поради което комисията предлага на 

Възложителя на осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по-

нататъшно участие.  

 Комисията няма да разгледа документите на участника, свързани с личното състояние 

и критериите за подбор. 

 

 

32. „Само Строй“ ЕООД – обособена позиция №1 



 

26 

 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага:  

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели, анализен сертификат, протокол от определяне 

на типа продукт,  декларация за съответствие и техническо представяне (каталожна 

информация), доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и 

изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 

 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени,  и установи, следното: 

- несъответствие в КСС-образец №5, част I, позиция 2 „Топлоизолационна система  по  

фасадни  стени от  EPS-F, 15 кг/м3 , деб. 10 см.  с  λ ≤ 0,033 W/Mk (вкл. лепило, арм. мрежа, 

ъглови профили и крепежни елементи)“ посочената единична цена е 28,00 лв., а анализа за 

тази позиция е на различна стойност – 22,00 лв.  

- несъответствие в КСС-образец №5, част I, позиция 15 „Демонтаж на съществуваща  

настилка  по тераси“ посочената единична цена е 1,23 лв., а анализа за тази позиция е на 

различна стойност – 1,25 лв.  

- за позиция 2 „Пародренажно  фолио“, част III от КСС-образец №5 липсва анализ на 

предложената единична цена.  

Комисията счита, че тези несъответствия водят до неточен анализ, съответно липса на анализ 

за единичната цена за тези позиции, което представлява нарушение както на ЗОП, така и на 

изискванията на Възложителя, посочени в настоящата обществена поръчка. Тези различия 

водят до промяна на КСС, което ще засегне и предложената обща цена за изпълнение на 

обособената позиция. А ценовото предложение ведно с анализите става неразделна част от 

договора за изпълнение. Тези различия не могат да бъдат отстранени по никакъв начин, 

защото допълване или промяна на ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП, 

поради което комисията предлага на Възложителя на осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП 

участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие.  

 Комисията няма да разгледа документите на участника, свързани с личното състояние 

и критериите за подбор. 

 

33. „МАРИБОР - СТРОЙ“ ЕООД - обособена позиция №1 
 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага:  

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 
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- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели, каталожна информация и декларация за 

съответствие, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и 

изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 

 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4 

и Образец №5, и установи, че участникът не е представил анализ на единичните цени. 

Съгласно изискванията на Възложителя описани в т. 22.1.11. от документацията за участие, 

„…Към ценовото предложение участниците представят количествено - стойностна 

сметка за съответната обособена позиция, както и анализ на единичните цени“.   

Ценовото предложение ведно с анализите е неразделна част от договора за изпълнение и 

този порок не може да бъде саниран, тъй като допълване на ценовото предложение е 

недопустимо съгласно ЗОП, поради което комисията предлага на Възложителя на 

осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие.  

 Комисията няма да разгледа документите на участника, свързани с личното състояние 

и критериите за подбор. 

 

34. „Интер Строй Груп“ ЕООД – обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага:  

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката - 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за експлоатационни показатели и декларации за съответствие, доказващи 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №6 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 
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аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

35. „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага:  

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели, сертификат, декларации за съответствие и 

технически данни за продукт, доказващи съответствие на влаганите материали и/или 

оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи следното в таблицата за основните строителни 

продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 100 мм 

и 20 мм, участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - 

“Аустротерм България“ ЕООД; Дебелина на изолация 100 мм и 20 мм; коефициент на 

топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK;  Приложен документ - декларация за съответствие. 

От представената декларацията за съответствие на предложената топлоизолация е видно, че 

предложеният продукт е топлоизолация  Austrotherm ЕPS 150 и не става ясно, че 

изолационния материал е за топлоизолация на външни стени.  Комисията извърши проверка 

в сайта на фирмата-производител, издала декларацията и установи, че предложената 

топлоизолация  ЕPS 150 е с приложение: „за топлоизолация на плоски покриви (проходими), 

под замазка и навсякъде, където конструктивно се изискват големи якости на натиск“ , 

което не отговаря на декларираното от участника и на изискванията за изпълнение на 

поръчката. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по 

нататъшно участие. 

Комисията няма да разгледа ценовото предложение и документите на участника, 

свързани с личното състояние и критериите за подбор. 
 

36. „Парсек Груп“ ЕООД – за обособена позиция №2 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3Б, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага:  

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 
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2) Срок за изпълнение на поръчката - 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката; 

- Декларации за експлоатационни показатели, Технически данни за продукта/каталожна 

информация/ и декларация за съответствие, доказващи съответствие на влаганите материали 

и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №6 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

37. ДЗЗД „Ахинора Билд“ – за обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага:  

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели, каталожна информация и технически данни за 

продукт, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните 

стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 

  

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №6 и анализите на посочените единични цени и установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 
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в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за 

обособената позиция. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки. Участникът е представил и анализи на посочените от него единични 

цени на отделните видове работи.  

 След извършване на описаните действия, комисията приема че Техническото и 

Ценово предложение на участника съответстват на предварително обявените условия и 

предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 
 

38. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД – за обособена позиция №1 

 ►Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – образец 

№3А, образците и документите към него за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и установи, че участникът предлага:  

1) Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на 

оферти. 

2) Срок за изпълнение на поръчката – 70 /седемдесет/ календарни дни 

3) Гаранционни срокове след въвеждането на обекта в експлоатация, както следва: 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

ва сгради – 5 години.   

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

- Линеен график за изпълнение на поръчката, 

- Декларации за експлоатационни показатели, декларация/и, протокол от първоначално 

изпитване на типа продукт, декларации за съответствие и технически характеристики, 

доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 
 

 ► Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение - Образец №4, 

Образец №5 и анализите на посочените единични цени. При направена от комисията 

проверка, се установи, че сборът от сумите на отделните дейности/позиции в КСС-образец 

№5 е равен на 165 814,10 лева без ДДС, която сума е различна от общата предложена цена от 

участника в Ценовото предложение – образец №4, а именно 165 812,46 лева без ДДС. 

Представеното  Ценово предложение е с грешна/несъответстваща обща стойност, което води 

до невъзможността за установяване на точния размер на предложената обща стойност от 

участника. Комисията не би могла да приеме  сумата от 165 814,10 лева без ДДС, тъй като 

това означава да подмени волята на участника. В този смисъл комисията счита, че няма 

основание и необходимост да иска от участника разяснение, тъй като каквото и да е 

разяснение би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо, съгласно 

императивните разпоредби на чл.104, ал.5 от ЗОП. Тези различия не могат да бъдат 

отстранени по никакъв начин, защото допълване или промяна на ценовото предложение е 

недопустимо съгласно ЗОП, поради което комисията предлага на Възложителя на 

осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие.  

 Комисията няма да разгледа документите на участника, свързани с личното състояние 

и критериите за подбор. 
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 С оглед на гореописаното и извършените действия, комисията направи преценка по 

чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение на допуснатите участници, което е с повече от 

20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите допуснати 

участници по съответната обособена позиция. 

Участниците, които попадат в горната хипотеза са следните: 

- „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63“ ЕООД - За обособена позиция №1 

            - „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД - За обособена позиция №2 

 

 На основание чл.72, ал.1 от ЗОП в срок от 5 дни от получаване на уведомително 

писмо от Възложителя, участниците следва да представят подробна писмена обосновка за 

начина на образуването на предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка 

по обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

С тези си действия на 18.05.2018г. в 12:30ч. комисията приключи своята работа и взе 

решение следващото заседание да бъде насрочено след изтичане на срока за представяне на 

обосновките от участниците.  
 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/*  /инж. Цветелин Цветков/  

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.   /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

3.   /П/  /Мария Христова/ 

 

                                4.  /П/  /Таня Накова/ 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на 

личните данни 

 

 

 


