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III. Отстранени участници: 
 

1. ЕТ ”Румен Деянов”, гр. Свищов. 
Мотиви: Представената от участника оферта не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от 

ЗОП/ в сила до 30.04.2012г. вкл./. 

Правно основание: чл. 69, ал.1, т.4 от ЗОП / в сила до 30.04.2012г.вкл./.  

2. „Каис Консултинг” ООД, гр. Плевен. 
 
Мотиви: 

Представената по реда на чл. 68 ал.8-9 ЗОП полица  № 13180121400000004 за застраховка 
„Професионална отговорност в проектирането и строителството” е издадена на 19.06.2012г.  
Предвид минималните изисквания на Възложителя, посочени в раздел ІІІ.2.2) Икономически и 
финансови възможности от Обявлението, участникът е необходимо да представи документ за 
сключена застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, валидна 
към 23.05.2012г. - датата на отваряне на офертата. Участникът е представил документ, който не 
съответства на условията на поръчката. С публикуване на обявлението е дадено достатъчно 
време на заинтересованите лица да се запознаят с условията за участие, и потенциалните 
кандидати следва да се съобразят с тях. Съгласно чл. 2 ал. 1 т. 3 ЗОП /в сила до 30.04.2012г./ 
обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципа за равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация. При така посоченото обстоятелство, е видно, че към датата 
на подаване на офертата, като форма на действителност приложената полица не е 
съществувала (дата на сключване 19.06.2012г., а дата на отваряне на офертите е 23.05.2012г.), 
което е в несъответствие на чл. 56 ал. 1 т. 13 ЗОП /в сила до 30.04.2012г./ и е основание за 
отстраняване посочено в чл. 69 ал. 1 т.1 ЗОП. Обратното – при допускане на участника, ще се 
компроментира постановения в чл. 2 ал. 1 т. 3 ЗОП принцип. 

В Протокол №1 от дейността на комисията за разглеждане на офертите, относно липсващи 
и нередовни документи, на основание чл.68, ал.9 от ЗОП / в сила до 30.04.2012г.вкл./, комисията 
изисква допълнително от „КАИС КОНСУЛТИНГ" ООД, да представи в срок до 5 / пет/ работни 
дни от получаването на протокола, и липсващата в Плик №1 Декларация, че ако по време на 
действие на договор, застраховката „Професионална отговорност” изтече, то действието й ще бъде 
подновено със срок не по – малък от срока на изпълнението на договора. Представения от „КАИС 
КОНСУЛТИНГ" ООД плик с допълнителни документи с вх. РД-2098/ 22.06.2012г., не съдържа  
изискуемата Декларация. 

 Правно основание: чл. 69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП / в сила до 30.04.2012г. вкл./. 

3. „Термоконтрол сървиз” ЕООД, гр. Плевен. 
 

Мотиви:  
 
Не се приема обосновката за начина на образуване на по-ниската с повече от 20 на сто 

предлагана цена на „Термоконтрол сървиз” ЕООД, като същата е крайно недостатъчна, със 
следните мотиви: 

1.В предложеното техническо решение за изпълнение на поръчката, участникът 
изтъква вменените му задължения, съгласно чл.166 от ЗУТ: Изпълнението на строителния 
надзор на обектите, заложени в проекта на Община Белене е в пряка зависимост от: 
Правилното определяне на обхвата  от дейности на всеки специалист; Необходимото техническо 
обезпечаване на строителната дейсност от откриването на строителните работи до тяхното 
окончателно завършване; Точно определяне на техническите и технологични характеристики, 
заложени в техническите инвестиционни проекти. Всички актове ще се изготвят от 
Ръководителя на проекта и съгласувани със специалистите от отделните специалности. Той ще 
съгласува и събирането на всички Декларации за съответствие на вложените материали. 
Ежеседмично ще се съгласуват в оперативен план всяка една от строителните работи на 
отделните обекти. 

2.От посочените в Таблица 1 разходи за обезпечаване на договорените с ключовите 
специалисти хонорари, на обща стотйност от 2 460.00 лв. става ясно, че специалистите  ще 
присъстват на площадката не повече от 5 дни по 4 часа на ден, което е недостатъчно за 
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