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РЕШЕНИЕ  

№ 711 от 21.07.2014 г. 

на кмета на община Белене 

за класиране на участниците и обявяване на изпълнители на обществената поръчка – открита 
процедура по реда на ЗОП с предмет: 

Избор на изпълнители на СМР за: „Подобряване на жизнената среда в Община Белене – 
ремонт на улици „Христо Ботев” с. Деков, „Асен Халачев” с. Деков, „Пирин” с. 

Петокладенци, „Васил Коларов” с. Татари, „Васил Левски” гр. Белене; Реконструкция и 
изграждане на тротоари и междублокови пространства в гр. Белене и преустройство на 

съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба - гр. Белене", по 
обособени позиции, и с финансиране по Публичната инвестиционна програма „Растеж и 

устойчиво развитие на регионите"  по 5 обособени позиции: 
 

Обособена позиция 2: „Ремонт на улица „Васил Коларов” с. Татари” 
 

 На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл. 73 ал. 1 и ал.2 от ЗОП, Протокол №1/23.05.2014 г., 
Протокол №2/07.07.2014 г. и Протокол №3/21.07.2014 г. на Комисия назначена със Заповед № 
493/12.05.2014  г. на Kмета на община Белене, за разглеждане, оценка и класиране на 
получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 
ал.1 т.1 от ЗОП, открита с Решение №257 от 19.03.2014 г.  на Кмета на община Белене, 
публикувана в Регистъра по обществени поръчки с № на обявлението ID 592867 на сайта на 
АОП с уникален № на поръчката в РОП 00661-2014-0007,  
  
 1. С настоящото решение обявявам крайното класиране на участниците в 
процедурата за обособена позиция 2, съгласно изискванията на ЗОП, обявлението, 
документацията за участие и обявения критерий за избор на изпълнител - икономически най-
изгодна оферта - чл.37 ал.1 т.2 от ЗОП, както следва:  
 
Обособена позиция 2: „Ремонт на улица „Васил Коларов” с. Татари” 

Място Участник 
Крайна комплексна оценка 

(КО) 
Предложена цена,  
в лева без ДДС 

1. „БКС – Горна Оряховица” АД 100.00 283 859.11 лв. 

2. „Инжстрой” ЕООД 99.70 285 577.97 лв. 

3. „ПСТ – Плевен” ЕООД 96.11 307 777.79 лв. 

 
 
 2. Определям за Изпълнител на обществената поръчка с предмет по Об. позиция №2: 
„Ремонт на улица „Васил Коларов” с. Татари”, поради икономически най-изгодна оферта: 

„БКС – Горна Оряховица” АД, гр. Горна Оряховица, ЕИК 104637700, с подадена 
оферта вх. №25-00/127 от 10.05.2014 г., с предложена цена от 283 859.11 лв. без ДДС. 

 
Във връзка с чл.73 ал.2 от ЗОП обявявам, че: 
 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333130373831
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 3. Отстранявам от участие в процедурата: „Класико проект” ЕООД, гр. София - за 
обособена позиция 2, поради следните 

Фактически основания: С действието на Възложителя по чл.25 ал. 1 от ЗОП са одобрени 
обявлението и документацията за участие, в т.ч. и критериите за оценка на офертите (чл.25 ал.2 
т. 10 от ЗОП), ведно с показателите и относителна им тежест и методиката за определяне на 
комлексната оценка на офертите, когато критерият е икономически най-изгодната оферта (чл.28 
ал.1 т.7 и ал.2 от ЗОП). 

Свързаните с решението за откриване на процедурата и одобрените с обявлението и 
документация за участие предварително обявени условия на Възложителя, когато не са 
обжалвани в законоустановения срок по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП, влизат в сила, като 
съответният акт на Възложителя придобива правен стабилитет. Така утвърдените и влезли 
в сила условия стават задължителни както за участниците при изготвяне на техните оферти, 
така и за Комисията във връзка с работата ѝ по проверка на съответствието на офертата с 
изискванията на Възложителя по смисъла на чл.54 ал.1 от ЗОП. 

С одобрената от Възложителя по чл.28 ал.1 т.7 и ал.2, във връзка с чл.25 ал.1 от ЗОП 
методика за оценка на офертите, намираща се в документация на стр.19-стр.22, е утвърден и 
посочен в документацията и обявлението показател „Гаранционен срок”, участващ в 
комплексна оценка на офертите. Възложителят е въвел предварително ограничения относно 
минималния и максималния гаранционен срок, като е указал (цит. стр.20 от документацията, 
т.2): „Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове под предвидените в 
Наредба № 2 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и 
над 2 пъти минималните гаранционни срокове по цитираната Наредба по всяка една от 
точките.” 

 В техническото си предложение „Класико проект” ЕООД  предлага гаранционен срок 
за обекта, както следва: 

 Гаранционен срок за ремонт на улица „Васил Коларов” с. Татари: 8 (осем) години; 
 

Назначената от мен Комисия по чл.34 ал.1 от ЗОП, като е съобразила изложените по-горе 
фактически обстоятелства относими към техническото предложение на участника "Класико 
проект" ЕООД, е установила, че предложената от участника стойност като „Гаранционен срок 
за обекта", не съответства на въведените от възложителя ограничения в условията на 
поръчката - " Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове под предвидените 
в Наредба № 2 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и 
над 2 пъти минималните гаранционни срокове по цитираната Наредба по всяка една от 
точките.". 

В съответствие с разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба №2 - "Минималните гаранционни 
срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: т. 8. 
за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при 
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основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а 
при основни ремонти - една година;  

С оглед заложените от възложителя условия, предлагания гаранционен срок от участника, 
следва да бъде съобразен с ограничението на възложителя - да не надвишава "повече от 2 (два) 
пъти посочения минимален срок в Наредба № 2/2003г.".  

Изрично в тази връзка, с оглед ограничаване на прекомерното завишаване на 
гаранционния срок, възложителят е указал, че участник, предложил повече от 2 (два) пъти 
посочения минимален срок в Наредба № 2/2003 ще бъде отстранен от участие в процедурата".  

В съответствие с правилно приложение на чл.20, ал.4 от Наредба №2, Комисията е 
предложила за отстраняване офертата на „Класико проект” ЕООД, който е предложил 
гаранционен срок от 8 г. за обекта по обособена позиция №2 в нарушение на изискването на 
възложителя. Участникът е имал възможност в съответствие с чл.29 ал.1 от ЗОП да изиска 
допълнителни разяснения от възложителя по отношение минималния гаранционен срок и по 
приложението на Наредба №2, преди представяне на офертата си, но не се е възползвал от това, 
поради и което направеното от него тълкуване за приложение на чл.20, ал.4 от Наредба №2 е 
необосновано. 

Правно основание за отстраняване на участника:  

       Чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя във връзка с чл.54 ал.1 от ЗОП. 

 Мотиви: Участникът е представил оферта по смисъла чл. 69 ал. 1 т.3 от ЗОП, която не 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя, тъй като не са спазени 
изискванията на чл. 54 ал. 1 ЗОП при изготвянето на техническата му оферта; назначената от 
Възложителя Комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти,  е 
установила в процеса на работата си, че техническото предложение на участника „Класико 
проект” ЕООД не съответства на предварително обявените условия и изисквания на 
възложителя посочени в обявлението и документацията за участие, и същото не може да бъде 
допуснато до оценка и класиране, доколкото гаранционния срок предложен от участника не е в 
съответствие с предварително заложените изисквания на възложителя, а именно: 
последните да не надвишават два пъти минималните срокове разписани в Наредба №2. На 
основание разпоредбата на чл.69, ал.1 т.3 от ЗОП оферта с пореден номер на постъпване №8 
подадена от „Класико проект” ЕООД се отстранява от участие в процедурата, тъй като 
участникът не е спазил условието от документацията за участие, предложените гаранционни 
срокове да не са по-дълги от два пъти от нормативно определените. 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в 3-дневен срок до 
всички участници и да се публикува в профила на купувача едновременно с изпращането му до 
участниците. 

 
На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, да се сключи договор за обществена поръчка с 

участника, класиран на първо място и определен за изпълнител, в съответствие с чл.41 
ал.4 и ал.5 от ЗОП. 

 




