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ПРОТОКОЛ № 1
Днес на дата 18.05.2020 г. от 15: 00 часа в сградата на Община Велико Търново в
заседателна зала на етаж 1-ви, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените
поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените
поръчки, назначена със Заповед № РД 22 - 660/18.05.2020 г. на Кмета на Община
Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие
в обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Доставка
и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико
Търново“, с уникален номер в РОП 00073-2020-0022, с публикувано в РОП на дата
18.03.2020 г. Обявление за поръчка с ID 966275, прогнозна стойност на поръчката:
119224.13 лева без ДДС и публикувана на профила на купувача https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/786, открита с Решение № РД 24-43 от дата
18.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Началник отдел „Околна среда“;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Мирослава Цонева - Главен експерт отдел „Околна среда“;
2. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”.
Постъпили са 5 оферти, както следва:
1. Оферта от „БУЛГАРГАЗ БГ“ ООД, с вх. № 53-3022-1/08.04.2020 г. от 9:51 часа с
ЕИК: 201811666, с адрес за кореспонденция: град София, ул. „Околовръстен път“, №
31, телефон 0887 569 590, e-mail: office@bulgargasbg.com, със седалище и адрес на
управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1335, район Люлин,
ж.к. „Люлин“, бл. 104, вх. А, ет. 4, ап. 12.
2. Оферта от „ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ“ ЕАД с вх. № 53-3024-1/08.04.2020 г. от 11:39
часа, с ЕИК: 201302530 град Хасково, бул. „Съединение, № 67, телефон: 038 603
040;факс: 038 603 045; e-mail: m marinov@econthenH.bg. със седалище и адрес на
управление: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково 6300, „Иван Асен“, №35, вх.
Г, ет. 1, ап. 2
3. Оферта от „Обединение Ера - Старт“ с вх. № 53-3025-1/08.04.2020 от 11: 43 часа, с
адрес на управление: град София, ж.к „Младост“, № 4, бл.415-7-38, телефон: 0889 918
044 от партньори: „ЕРАТЕРМ“ ООД, ЕИК: 175204039 и „СТАРТ ЕКО“ ООД, с ЕИК:
201936591

Този документ е изготвен в рамките на проект «Българските общини работят заедно за подобряване
на качеството на атмосферния въздух», изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на
Европейския съюз.
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4. Оферта от „ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ“ ЕООД, с вх. № 53-3027-1 от дата 09.04.2020
г. с адрес за кореспонденция: 1138, град София, кв. „Горубляне“, ул. „Самоковско

шосе“, № 2А, телефон: 02/971 70 94/95; 0888 515 826 e-mail eblagova@airlux-v.com ;
www.airlux.bg
5. Оферта от „НИКО- 96“ ЕООД с вх. № 5300-5285-1/15.05.2020 г. от 14:45 часа, с
адрес за кореспонденция град Горна Оряховица 5100, ул. „Отец Паисий“, 61 ПК 5100,
телефон: 0899876527, e-mail: niko_96@abv.bg.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2
ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол.
На заседанието на комисията присъства Милен Николов, който представи на
комисията заверено копие на пълномощно от Николай Николов, в качеството му на
представляващ „НИКО - 96“, със седалище и адрес на управление град Горна
Оряховица, ул. „Отец Паисий“, № 61
Зорница Кънчева - Началник отдел „Околна среда“, изчете Заповед № РД 22 660/18.05.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и
оповести нейните задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с
изискванията към личното състояние
и критериите за подбор, поставени от
възложителя и да провери допуснатите оферти за съответствие с предварително
обявените условия. Комисията да оцени и класира участниците по степента на
съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
Комисията да проведе заседание на дата 18.05.2020 г.
заседателна зала в сградата на Община Велико Търново.

от

15:00 часа в

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, съгласно чл. 181, ал.4 от
ЗОП, като резултатите от работата да бъдат отразени в протокол. Протоколът да бъде
представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени и
всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата
документация по процедура с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства
за битово отопление в град Велико Търново“, с уникален номер в РОП 00073-20200022
Срокът за работа на Комисията е до дата 01.02.2021 г.

Председателят на комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното
постъпване и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” във всяка оферта. Трима от
Този документ е изготвен в рамките на проект «Българските общини работят заедно за подобряване
на качеството на атмосферния въздух», изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на
Европейския съюз.
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членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри” на всяка от постъпилите оферти. Милен Николов,
присъстващ за „НИКО - 96“, със седалище и адрес на управление град Горна
Оряховица, ул. „Отец Паисий“, № 61, напусна заседанието преди отваряне на втората
оферта, като декларира писмено пред комисията, че отказва да подписва техническите
предложения и пликовете „Предлагани ценови параметри“ на конкурентните му
оферти, като единствено подписа плик „Предлагани ценови параметри“ на оферта
„БУЛГАРГАЗ БГ“ ООД.
Председателят на Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести
съдържането на офертите, както следва:
1. Оферта с вх. № 53-3022-1/08.04.2020 г. от 9:51 часа от „БУЛГАРГАЗ БГ“ ООД, с
ЕИК: 201811666, с адрес за кореспонденция: град София, ул. „Околовръстен път“, №
31, телефон 0887 569 590, e-mail: office@bulgargasbg.com. със седалище и адрес на
управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1335, район Люлин,
ж.к. „Люлин“, бл. 104, вх. А, ет. 4, ап. 12, съдържа:
- Опис на документите, подписан от Димитър Георгиев - Управител на „БУЛГАРГАЗ
БГ“ ООД- 2 стр.;
- Електронен носител, съдържащ: Стандартен образец за единния европейски документ
за обществени поръчки за „БУЛГАРГАЗ БГ“ ООД, подписан с ел. подпис от Димитър
Георгиев - Управител;
- Техническо предложение по образец № 3, подписано от Димитър Георгиев Управител на „БУЛГАРГАЗ БГ“ ООД- 2 стр., заедно с приложения- общо 28 стр., в
това число:
- снимков материал с описание на суха пелетна камина IVA 6 kw; снимков
материал на радиатор;
- заверено копие на Удостоверение № С748/13.02.2014 г. от Държавна агенция
за метрологичен и технически надзор;
- снимков материал с описание на пелетни камини BURNIT Comfort Plus; PD
Comfort Plus 8:10 и PD Comfort Plus 13:25 на български език- заверено копие;
- Технически характеристики на camino compact-15; camino compact-25; camino
compact-35;
-сертификат за съответствие № 2435-PED-902206 за котли на твърдо гориво на
български език- заверено копие;
-анекс I - № 2435-PED-902206 на български език- заверено копие;
- сертификат № 2435-PED-902206 на чужд език- заверено копие;
- анекс I - № 2435-PED-902206 на чужд език- заверено копие;
- снимков материал на газови котли/газови бойлери/котли с висока
мощност/термопомпи; газови кондензационни котли;
-ЕС декларация за съответствие за газови котли за монтаж на стена - превод от
английски език, заверено копие и на английски език- заверено копие;
-снимков материал и информация общо 9 страници на чужд език и без
превод.
Този документ е изготвен в рамките на проект «Българските общини работят заедно за подобряване
на качеството на атмосферния въздух», изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на
Европейския съюз.
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- Запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“

2. Оферта от „ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ“ ЕАД с вх. № 53-3024-1/08.04.2020 г. от 11:39
часа, с ЕИК: 201302530 град Хасково, бул. „Съединение, № 67, телефон: 038 603
040;факс: 038 603 045; e-mail: m marinov@econtherm.bg, със седалище и адрес на
управление: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково 6300, „Иван Асен“,
№35, вх. Г, ет. 1, ап. 2.
Офертата съдържа:
-Опис на документите;
- електронен носител с надпис „Техническо предложение“ ;
- електронен носител с надпис ЕЕДОП;
- Техническо предложение, подписано и подпечатано от Марин
Маринов с
приложения, като част от документите не са заверени от участника „вярно с
оригинала“. Приложени са много документи на чужд език без превод;
- Проект на договор - 2 бр., подписан и подпечатан от Марин Маринов с
попълнени единични цени и обща стойност.
- Запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“.
При извършване на действията по оповестяване на съдържащите се в офертата
документи и подписване на техническото предложение, комисията установи, че е
налице основание за отстраняване на участника от участие в процедурата. На този
етап комисията установи, че участника е приложил два екземпляра от проекта на
договор към документацията за участие, подписани и подпечатани от Марин Маринов
- Управител на „ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ“ ЕАД, като в същите са посочени както
единични цени на предлаганите стоки в обхвата на поръчката, така и е попълнена
общата цена в чл. 2.1 от договора.
„(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да
заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 117313,63 ( сто и седемнадесет
хиляди, триста и тринадесет лв. и шестдесет и три cm.) лева без Д Д С и
140 776,35 (сто и четиридесет хиляди, седемстотин седемдесет и шест лева. и
тридесет и пет cm.) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение,
неразделна част от настоящия Договор, със следните единични ijeuu“ и участникът е
посочил единичните цени на предлаганите артикули.
Комисията установи, че участника е представил пълна информация за ценовото си
предложение в проекта на договор, приложен към офертата. Това направи възможно
установяване от комисията на както единичните цени, така и на общата цена за
изпълнение на поръчката още на първото заседание на комисията.
Съгласно предварително обявените условия на документацията за участие: в част
„3. Задължителни условия“ от раздел IV ’’Указания за подготовка и представяне на
документите за участие“ :
Този документ е изготвен в рамките на проект «Българските общини работят заедно за подобряване
на качеството на атмосферния въздух», изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на
Европейския съюз.
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„ Опаковката включва документите, посочени в т. 2 в настоящия раздел, от които
ЕЕДОП на електронен носител и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
"Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на
участника. “
Съгласно Раздел V „Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите.
Обявяване на резултатите от проведената процедура. Критерий за възлагане“, в част 1.3
от документацията за участие е посочено:
„Ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час,
обявени на интернет страницата на Възложителя, Раздел „Профил на купувача“ наймалко два работни дни преди тяхното отваряне. “
Понятието "непрозрачност" на плика е въведено за гарантиране тайната на ценовите
предложения на участниците до отварянето им в публичното заседание. Волята на
законодателя е да се препятства и най-малката възможност за предварително узнаване
на съдържанието на цялото или на части от ценовото предложение на даден участник,
което би могло да повлияе върху класирането на участниците.
Целта е да не може да се узнае предварително преди официалното му отваряне на
съответния етап съдържанието на поставения в плик „Предлагани ценови параметри“
документ. Критерий за възлагане на обществената поръчка е този по чл. 70, ал. 2, т. 1
ЗОП - "най-ниска цена". Налице е резултатност - комисията установи съдържанието на
ценовото предложение, преди отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“.
Комисията единодушно решава, че е налице правно основание за отстраняване на
участника от последващо участие в процедурата на правно основание чл. 107, т.1,
предложение последно от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на
условия на документацията и на основание чл. 107, т.5 от ЗОП поради подаване на
оферта, която не отговаря на условията за представяне.
Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 2443 от дата 18.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново., с което решение са
одобрени обявлението и документацията за участие. Решението е влязло в законна сила
и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за обществената
поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по
провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за
съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички
участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти
и проверява за съответствие с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57,
ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на възложителя, не се отваря.”. Цитираните правни норми не предоставят
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът,
който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.
Еднаквото третиране на участници, които са положили дължимата грижа за
представяне на офертата, съобразено с процедурата и закона, с такива, които са
представили "неподходяща оферта" по смисъла на т. 25 от § 2 ДР на ЗОП, би
означавало поставяне в условията на неравнопоставеност и нееднакво третиране на
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същите. Това, от своя страна, противоречи на заложените в чл. 2 от ЗОП принципи и не
би представлявало законосъобразно поведение на комисията по чл. 103 от ЗОП, а
саниране на очевидно допуснато нарушение. В настоящия случай следва да се отчете и
да се даде приоритет на стабилитета и императивния характер на записаните в
условията по процедурата указания. Допускането на офертата въпреки установените
обстоятелства би довело до опорочаване на принципно установения и строго формален
ред за провеждане и възлагане на процедурата за обществени поръчки, до неглижиране
на заложените условия, както и до компрометиране на принципа за равнопоставеност
между участниците в конкретната обществена поръчка.
Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107,
т.1 предложение последно и чл. 107, т.5 от ЗОП, поради неизпълнение на условия,
посочени в документацията, поради представяне на оферта, която не отговаря на
условията за представяне. В този смисъл, така представената от участника оферта се
явява „Неподходяща оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки.
Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за
защита на конкуренцията и Върховния административен съд като висш
правораздавателен орган по напълно аналогични случаи, пример за която са Решение
№ 929 от 27.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11609/2014 г., IV о., докладчик
председателят Нина Докторова;Решение № 3919 от 18.03.2011 г. на ВАС по адм. д. №
921/2011 г., IV о., докладчик съдията Галина Карагьозова; Решение № 14153 от
29.10.2013 г. на ВАС по адм. д. № 10417/2013 г., IV о., докладчик председателят
Аделина Ковачева; Решение № 13605 от 7.11.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9169/2018 г.,
IV о., докладчик председателят Татяна Хинова; Решение № 7854 от 27.05.2019 г. на
ВАС по адм. д. № 3265/2019 г., IV о., докладчик председателят Галина Матейска;
Решение № 2786 от 25.02.2019 г. на ВАС по адм. д. № 496/2019 г., IV о., докладчик
председателят Нина Докторова.
3. Оферта с вх. № 53-3025-1/08.04.2020 от 11: 43 часа от „Обединение Ера - Старт“,
е адрес на управление: град София, ж.к „М ладост“, № 4, бл.415-7-38, телефон: 0889
918 044 от партньори: „ЕРАТЕРМ“ ООД, ЕИК: 175204039 и „СТАРТ ЕКО“ ООД, е
ЕИК: 201936591, съдържа следното:
- електронен носител, съдържащ:
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки за
обединение на „ЕРА-СТАРТ“, подписан с ел. подпис от Йордан Лачев;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки за
обединение на „ЕРАТЕРМ“ ООД, подписан с ел. подпис от Йордан Лачев;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки за
обединение на „СТАРТ ЕКО“ ООД, подписан с ел. подпис от Йордан Лачев;
- Опис на документите, подписан от Йордан Лачев;
- Договор за създаване на обединение на „ЕРА-СТАРТ“ от дата 02.04.2020 г. заверено копие;
- Техническо предложение, подписано от участника с приложения;
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-Удостоверение № С583 от дата 14.04.2011 г. на „ЕРАТЕРМ“ ООД, заверен^^З^И З^1
- Информация за класове енергийна ефективност Condens 2300i W, заверено копие;
- Condens 2300i W - кондензационен котел- информация на български език заверено копие;
- Информация за топлогенаратори на български език -заверено копие;
-Информация за класове енергийна ефективност GC2300iW 24/30 С 23, CW100 ,
заверено копие;
-Информация за GC2300iW 24/30 С 23, CW100 спецификация на системата, сезонна
отоплителна енергийна ефективност на котел, допълнителна термопомпа; данни за
енергийна ефективност-заверено копие;
- Информация за класове енергийна ефективност - GC2300iW 24/30 С 23, заверено
копие;
- Информация за класове енергийна ефективност Condens 2300i W, заверено копие;
- Информация за GC2300iW 24/30 С 23, данни за продуктите, полезна отоплителна
мощност, коефициент на полезно действие и др. данни- заверено копие;
- Информация за контрол CW100 - заверено копие;
-Декларация за съответствие превод от немски на български език за комбиниран
газов бойлер Bosch Condens GC2300- заверено копие;
- Информация на чужд език за Bosch Condens, заверено копие, без превод;
- Заверени копия на документи на чужд език- без превод- 8 стр.
- Декларация за експлоатационни показатели за VENUS 12 kw - заверено копие;
- Декларация за експлоатационни показатели за MAXIMA 33 kw - заверено копие;
- Декларация за експлоатационни показатели за SOLARA 6 kw - заверено копие;
- Декларация за експлоатационни показатели за MINIMA 12 kw - заверено копие;
- Декларация за експлоатационни показатели за KARINA 10 kw - заверено копие;
- Декларация за експлоатационни показатели за AURIGA 25 kw - заверено копие;
- Декларация за експлоатационни показатели за ALBA 18 kw - заверено копие;
- Декларация за експлоатационни показатели за TUKANA 8 kw - заверено копие;
- Декларация за експлоатационни характеристики за стоманен панелен радиатор в
превод на български език- заверено копие;
- Документ на чужд език без превод.

- Запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“
4. Оферта от „ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ“ ЕООД, е вх. № 53-3027-1 от дата 09.04.2020
г. с адрес за кореспонденция: 1138, град София, кв. „Горубляне“, ул. „Самоковско
шосе“, № 2А, телефон: 02/971 70 94/95; 0888 515 826 e-mail eblagova@airlux-v.com ;
www.airlux.bg

При отваряне на опаковката от офертата комисията констатира, че в същата се съдържа
плик „Предлагани ценови параметри“, който е запечатан, но през хартията са видими,
предложените от участника цени.
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Топловъздушна пелетна камина 6 KW
Модел GF JADE
Топловъздушна пелетна камина 8 KW
Модел GFO N YX
Топловъздушна пелетна камина 10 KW
Модел GF PS
Топловъздушна пелетна камина 12 KW
Модел GF PS
Пелетна камина с водна риза 12 KW
Модел GF PSN
Пелетна камина с водна риза 18 KW
Модел GF PSN TOUCHSCREEN
Пелетна камина с водна риза 25 KW
Модел GF PSN TOUCHSCREEN
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Офертата съдържа:
- Електронен носител с надпис „ЕЕДОП“;
- Опис на документите, подписан и подпечатан от Елена Благова - Управител на „ЕЪР
ЛУКС СИСТЕМИ“ ЕООД;
- Техническо предложение, подписано от Елена Благова - Управител на „ЕЪР ЛУКС
СИСТЕМИ“ ЕООД- 9 стр. с приложения:
- Удостоверение № С 913 от дата 31.05.2019 г„ заверено копие и др.;
- Характеристика на газови кондензни котли FGB, заверено копие;
- Технически параметри, съгласно Регламент (ЕС) № 813/2013 за кондензационен
котел, заверено копие;
- Декларация за съответствие на ЕС за газов кондензационен котел, съгласно ISO/IEC
17050-1, заверено копие;
- Информация за въздушни пелетни камини GF JADE 6, заверено копие;
-Снимков материал на камини /въздушни пелетни камини, сухи пелетни камини,
пелетни камини с водна риза/;
-Информация за Пелетни котли Golden fire SBN 12/18/24/30/35;
- СЕ Декларация за съответствие от „Марели Системс“ ЕООД за пелетна камина JADE
6, заверено копие;
- Декларация за експлоатационни показатели за пелетна камина- JADE 6- MARELI
SYSTEMS, копие;
- EEI ASSURANCE -без превод;
- СЕ Декларация за съответствие от „Марели Системс“ ЕООД за пелетна камина ONYX
8, заверено копие;
- Декларация за експлоатационни показатели за пелетна камина PS8-MARELI
SYSTEMS PELLET STOVE PS8- MARELI SYSTEMS- копие;
- EEI ASSURANCE -без превод;
- СЕ Декларация за съответствие - пелетна камина PS12, заверено копие;
Декларация за експлоатационни показатели за пелетна камина PSI2-M ARELI
SYSTEMS PELLET STOVE PS12- MARELI SYSTEMS, заверено копие;
- EEI ASSURANCE -без превод;
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- Протокол от изпитване на типа на продукт № CPR 185/02.10.2019 г. за отоплителен
уред на биогориво - пелети, заверено копие;
-Протокол № 185 N A /02.10.2019 г. за JA D E -6;
- TEST REPORT № CPR 092/04.04.2017 г. на чужд език, без превод;
- Протокол от изпитване на типа на продукт № 035 NA/17.04.2018 г. за PS 8, заверено
копие;
- Протокол за изпитване на типа продукт №CPR 143/14.08.2018 г. за суха (за топъл
въздух) пелетна камина, заверено копие;
- Test Report № 067 NA/15.08.2018 г. за камина за локално отопление с пелетна горелка,
заверено копие.
Комисията установи, че плик ’’Предлагани ценови параметри” на участника прозира по
начин, по който е видима информацията от образец № 4 „Ценово предложение“ като
се четат без затруднение текстове и цени. През затворения плик е възможно да се
идентифицира по несъмнен начин информация от ценовото предложение. Съгласно
предварително обявените условия
на документацията за участие:
в част „3.
Задължителни условия“ от раздел IV ’’Указания за подготовка и представяне на
документите за участие“ :
„ Опаковката включва документите, посочени в т. 2 в настоящия раздел, от които
ЕЕДОП на електронен носител и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
"Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на
участника. “
Съгласно Раздел V „Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите.
Обявяване на резултатите от проведената процедура. Критерий за възлагане“, в част 1.3
от документацията за участие е посочено:
„Ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час,
обявени на интернет страницата на Възложителя, Раздел „Профил на купувача“ наймалко два работни дни преди тяхното отваряне. “
Понятието "непрозрачност" на плика е въведено за гарантиране тайната на ценовите
предложения на участниците до отварянето им в публичното заседание. Волята на
законодателя е да се препятства и най-малката възможност за предварително узнаване
на съдържанието на цялото или на части от ценовото предложение на даден участник,
което би могло да повлияе върху класирането на участниците.
Целта е да не може да се узнае предварително преди официалното му отваряне на
съответния етап съдържанието на поставения в плика документ, тоест непрозрачен е
този плик, който при нормални условия и употреба не позволява през него да прозират
графични знаци, които могат да бъдат прочетени. Обратното, прозрачност по смисъла
на ЗОП не означава всичко да прозира, респ. да се вижда, а е достатъчно да се разчитат
отделни знаци, символи, букви, цифри. Особено това се отнася до ценово предложение,
и то когато единственият избран от възложителя критерий за възлагане на
обществената поръчка е този по чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП - "най-ниска цена".
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Комисията установи, че при обикновен визуален оглед на оригиналния бял плик на
дневна светлина и без каквито и да е помощни или специални средства, се констатира
видимост и се разчитат графични знаци и цифри във всички полета, които са
попълнени с текст, което е достатъчно да се разбере волята на този участник. Налице е
резултатност - прозира текст, от който се установява съдържанието на ценовото
предложение в офертата, без поставянето му срещу пряк източник на светлина, през
него отчетливо да бъдат разпознати букви и знаци.
Комисията единодушно решава, че е налице правно основание за отстраняване на
участника от последващо участие в процедурата на правно основание чл. 107, т.1,
предложение последно от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на
условия на документацията и на основание чл. 107, т.5 от ЗОП поради подаване на
оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма.
Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 2443 от дата 18.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново., с което решение са
одобрени обявлението и документацията за участие. Решението е влязло в законна сила
и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за обществената
поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по
провеждането, й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за
съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички
участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти
и проверява за съответствие с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57,
ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на възложителя, не се отваря.”. Цитираните правни норми не предоставят
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът,
който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.
Еднаквото третиране на участници, които са положили дължимата грижа за
представяне на офертата, съобразено с процедурата и закона, с такива, които са
представили "неподходяща оферта” по смисъла на т. 25 от § 2 ДР на ЗОП, би
означавало поставяне в условията на неравнопоставеност и нееднакво третиране на
същите. Това, от своя страна, противоречи на заложените в чл. 2 от ЗОП принципи и не
би представлявало законосъобразно поведение на комисията по чл. 103 от ЗОП, а
саниране на очевидно допуснато нарушение. В настоящия случай следва да се отчете и
да се даде приоритет на стабилитета и императивния характер на записаните в
условията по процедурата указания. Допускането на офертата въпреки установените
обстоятелства би довело до опорочаване на принципно установения и строго формален
ред за провеждане и възлагане на процедурата за обществени поръчки, до неглижиране
на заложените условия, както и до компрометиране на принципа за равнопоставеност
между участниците в конкретната обществена поръчка.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107,
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т.1 предложение последно и чл. 107, т.5 от ЗОП, поради неизпълнение на условия,
посочени в документацията, поради представяне на оферта, която не отговаря на
условията за представяне, включително за форма. В този смисъл, така представената от
участника оферта се явява
„Неподходяща оферта” по смисъла на §2, т.25 от
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за
защита на конкуренцията и Върховния административен съд като висш
правораздавателен орган по напълно аналогични случаи, пример за която са Решение
№ 929 от 27.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11609/2014 г., IV о., докладчик
председателят Нина Докторова;Решение № 3919 от 18.03.2011 г. на ВАС по адм. д. №
921/2011 г., IV о., докладчик съдията Галина Карагьозова; Решение № 14153 от
29.10.2013 г. на ВАС по адм. д. № 10417/2013 г., IV о., докладчик председателят
Аделина Ковачева; Решение № 13605 от 7.11.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9169/2018 г.,
IV о., докладчик председателят Татяна Хинова; Решение № 7854 от 27.05.2019 г. на
ВАС по адм. д. № 3265/2019 г., IV о., докладчик председателят Галина Матейска;
Решение № 2786 от 25.02.2019 г. на ВАС по адм. д. № 496/2019 г., IV о., докладчик
председателят Нина Докторова.
5. Оферта с вх. № 5300-5285-1/15.05.2020 г. от 14:45 часа на „НИКО- 96“ ЕООД , с
адрес за кореспонденция град Горна Оряховица 5100, ул. „Отец Паисий“, 61 ПК
5100, телефон: 0899876527, e-mail: niko_96@abv.bg.
Офертата съдържа:
- Флашка, съдържащ Стандартен образец за единния европейски документ за
обществени поръчки за „НИКО- 96“ ЕООД, подписан с ел. подпис от Николай
Цветанов - Управител;
- Опис на документите, подписан и подпечатан от инж. Николай Цветанов,
оригинал;
- Оферта № 1729 към 15.08.2018 г. от „НИКО-96“ ЕООД, заедно с договор за
изпълнение от дата 27.08.2018 г. с „Дентур“ ЕООД; фактура от дата 28.08.2018
г., преводно нареждане от 28.08.2018 г.; фактура от дата 12.10.2018 г. и протокол
№ 1 от дата 01.10.2018 г., копия;
- Оферта № 1798/09.10.2018 г. от „НИКО- 96“ ЕООД, заедно с фактура - проформа
от дата 10.10.2018 г., преводно нареждане от дата 10.10.2018 г.; фактура от дата
10.10.2018 г.; фактура от дата 16.10.2018 г. и протокол № 1 от дата 16.10.2018 г.,
копия;
- Рамков договор за проектиране и извършване на строително - монтажни
работи/битова газификация/ № У-ОМ-376/23.06.2017 г„ заедно с анекс № 1 към
нето от дата 24.08.2018 г., копия;
- Оферта № 2119/27.01.2020 г.
от „НИКО-96“ ЕООД, заедно с извадка от
кореспонденция, проведена чрез ел. поща от дата 11.02.2020 г., оферта за
газификация по проект и протокол № 1 от дата 25.02.2020 г.; Приложение П1
към договор от 27.01.2020 г,- Тристранен приемо- предавателен протокол за
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- завършени и остойностени работи за газификация на битов обект по Проект
DESIREE Gas, копия;
- Оферта № 1926 от дата 22.04.2019 г. от „НИКО-96“ ЕООД, заедно е извадка от
проведена кореспонденция по ел. поща от дата 04.02.2020 г„ оферта за
газификация по проект DESIREE Gas, протокол № 2 от дата 05.02.2020 г.;
Приложение П1 към договор от дата 15.01.2020 г. и към договор № У - ОМ376/23.06.2017 г. - Тристранен приемо- предавателен протокол за завършени и
остойностени работи за газификация на битов обект по Проект DESIREE Gas.,
фактура- копия;
- Свидетелство за съдимост, валидно до 08.11.2020 г. на Николай Николов, копие;
- Удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново от Община
Велико Търново от дата 12.05.2020 г. за „НИКО-96“ ЕООД, оригинал;
- Удостоверение за липса на задължения към Община Горна Оряховица от Горна
Оряховица от дата 12.05.2020 г. за „НИКО-96“ ЕООД, оригинал;
- Удостоверение от Национални агенция за приходите за липсата на задължения на
„НИКО-96“ ЕООД от дата 13.05.2020 г., копие;
- Удостоверение от дата 07.05.2020 г. от Агенцията по вписванията, копие;
- Удостоверение по чл. 58, ал.1 т.З от ЗОП за „НИКО-96“ ЕООД от Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“, копие;
- Техническо предложение - Образец № 3, подписано и подпечатано от инж.
Николай Николов, копие;
- Характеристики на пелетна камина- суха Eco Spar Solara 6 kw, заедно със снимков
материал с описание, копия;
- СЕ Declaration of Conformity № 0219/10.02.2014 г. - документ на чужд език без
превод, копие;
- Характеристика за пелетна камина- суха Eco Spar Tukana 8 kw, заедно със
снимков материал с описание, копия;
- СЕ Declaration of Conformity № 0219/10.02.2014 г. - документ на чужд език без
превод, копие;
- Характеристика - Суха Пелетна камина Eco Spar Karina 10 kw, задно със снимков
материал с описание, копия;
- СЕ Declaration of Conformity № 0219/10.02.2014 г. - документ на чужд език без
превод, копие;
- Продуктов фиш
за пелетна камина „Бижу“, заедно със Декларация за
експлоатационни показатели, съгласно регламент ЕС 305/2011 № 3-2- CPR- 2019
за пелетна камина с водонагравател; Декларация за експлоатационни
показатели, съгласно регламент ЕС 305/2011 №1-2- CPR-2019 за пелетна камина
с водонагравател; Декларация за експлоатационни показатели, съгласно
регламент ЕС 305/2011 №2-2- CPR-2019 за пелетна камина с водонагравател;
инструкция за работа с пелетна камина, копия;
- Продуктов фиш за пелетен котел “експерт, декларация за съответствие от
„Грейко- Инженеринг“ ООД; инструкция за работа с пелетни и комбинирани
котли GREYKO, копия;
- Гаранционна карта от производител „Грейко Инженеринг“ ООД, копие;
- Снимков материал; характеристика на газов кондензен уред Eco Tec Pure;
фабрична гаранция- 24 месеца гаранционен срок - считано от датата на
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пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура; характеристика
на eco ТЕС- Двуконтурни уреди; информация за класове енергийна ефективност,
копия;
- ЕС декларация за съответствие за стенен газов кондензен уред, със система за
подаване на въздух;
- Сервизен паспорт за отоплителни стенни уреди;
- Декларация за съответствие от 07.08.2019 г. за стоманени панелни радиатори;
- Удостоверение № ВТ 106/ 22.06.2017 г. на „НИКО-96“ ЕООД;
- Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан и подпечатан от
инж. Никола Цветанов.

При отваряне на опаковката от офертата комисията констатира, че в същата се съдържа
плик „Предлагани ценови параметри“, който е запечатан, но през хартията са видими,
предложените от участника цени.

2.10.

Газов котел

2.11.
2.12.

1541,67

25

38541,75

Стоманени панелни радиатори
(500x1200)

122,00

17

2074,00

Стоманени панелни радиатори
(500x1800)

165,00

17

2805

Комисията установи, че плик ’’Предлагани ценови параметри” на участника прозира по
начин, по който е видима информацията от образец № 4 „Ценово предложение“ като
се четат без затруднение текстове и цени. През затворения плик е възможно да се
идентифицира по несъмнен начин информация от ценовото предложение. Съгласно
предварително обявените условия
на документацията за участие:
в част „3.
Задължителни условия“ от раздел IV ’’Указания за подготовка и представяне на
документите за участие“ :
„ Опаковката включва документите, посочени в т. 2 в настоящия раздел, от които
ЕЕДОП на електронен носител и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
"Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на
участника. “
Съгласно Раздел V „Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите.
Обявяване на резултатите от проведената процедура. Критерий за възлагане“, в част 1.3
от документацията за участие е посочено:
ч

„Ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час,
обявени на интернет страницата на Възложителя, Раздел ,,Профил на купувача“ наймалко два работни дни преди тяхното отваряне. “
Понятието "непрозрачност" на плика е въведено за гарантиране тайната на ценовите
предложения на участниците до отварянето им в публичното заседание. Волята на
Този документ е изготвен в рамките на проект «Българските общини работят заедно за подобряване
на качеството на атмосферния въздух», изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на
Европейския съюз.

C ф и н ан сови я принос
ма П р о г р а м а L IF E
на Е вр о п ей ск и я съ ю з

БЪ ЛГ АРС КИТ Е ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА КАЧЕС ТВОТО НА АТМ ОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
LIFE-IP CLEAN AIR
LIFE1 7 I P E/ BG/ 0 0 0 0 1 2

L i f e IP
CieanAir

законодателя е да се препятства и най-малката възможност за предварително узнаване
на съдържанието на цялото или на части от ценовото предложение на даден участник,
което би могло да повлияе върху класирането на участниците.
Целта е да не може да се узнае предварително преди официалното му отваряне на
съответния етап съдържанието на поставения в плика документ, тоест непрозрачен е
този плик, който при нормални условия и употреба не позволява през него да прозират
графични знаци, които могат да бъдат прочетени. Обратното, прозрачност по смисъла
на ЗОП не означава всичко да прозира, респ. да се вижда, а е достатъчно да се разчитат
отделни знаци, символи, букви, цифри. Особено това се отнася до ценово предложение,
и то когато единственият избран от възложителя критерий за възлагане на
обществената поръчка е този по чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП - "най-ниска цена".
Комисията установи, че при обикновен визуален оглед на оригиналния бял плик на
дневна светлина и без каквито и да е помощни или специални средства, се констатира
видимост и се разчитат графични знаци и цифри във всички полета, които са
попълнени с текст, което е достатъчно да се разбере волята на този участник. Налице е
резултатност - прозира текст, от който се установява съдържанието на ценовото
предложение в офертата, без поставянето му срещу пряк източник на светлина, през
него отчетливо да бъдат разпознати букви и знаци.
Комисията единодушно решава, че е налице правно основание за отстраняване на
участника от последващо участие в процедурата на правно основание чл. 107, т.1,
предложение последно от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на
условия на документацията и на основание чл. 107, т.5 от ЗОП поради подаване на
оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма.
Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 2443 от дата 18.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново., с което решение са
одобрени обявлението и документацията за участие. Решението е влязло в законна сила
и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за обществената
поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по
провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за
съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички
участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти
и проверява за съответствие с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57,
ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на възложителя, не се отваря.”. Цитираните правни норми не предоставят
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът,
който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.
Еднаквото третиране на участници, които са положили дължимата грижа
представяне на офертата, съобразено с процедурата и закона, с такива, които
представили "неподходяща оферта" по смисъла на т. 25 от § 2 ДР на ЗОП,
означавало поставяне в условията на неравнопоставеност и нееднакво третиране
същите. Това, от своя страна, противоречи на заложените в чл. 2 от ЗОП принципи и
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би представлявало законосъобразно поведение на комисията по чл. 103 от ЗОП, а
саниране на очевидно допуснато нарушение. В настоящия случай следва да се отчете и
да се даде приоритет на стабилитета и императивния характер на записаните в
условията по процедурата указания. Допускането на офертата въпреки установените
обстоятелства би довело до опорочаване на принципно установения и строго формален
ред за провеждане и възлагане на процедурата за обществени поръчки, до неглижиране
на заложените условия, както и до компрометиране на принципа за равнопоставеност
между участниците в конкретната обществена поръчка.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107,
т.1 предложение последно и чл. 107, т.5 от ЗОП, поради неизпълнение на условия,
посочени в документацията, поради представяне на оферта, която не отговаря на
условията за представяне, включително за форма. В този смисъл, така представената от
участника оферта се явява
„Неподходяща оферта’' по смисъла на §2, т.25 от
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за
защита на конкуренцията и Върховния административен съд като висш
правораздавателен орган по напълно аналогични случаи, пример за която са Решение
№ 929 от 27.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11609/2014 г., IV о., докладчик
председателят Нина Докторова;Решение № 3919 от 18.03.2011 г. на ВАС по адм. д. №
921/2011 г., IV о., докладчик съдията Галина Карагьозова; Решение № 14153 от
29.10.2013 г. на ВАС по адм. д. № 10417/2013 г., IV о., докладчик председателят
Аделина Ковачева; Решение № 13605 от 7.11.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9169/2018 г.,
IV о., докладчик председателят Татяна Хинова; Решение № 7854 от 27.05.2019 г. на
ВАС по адм. д. № 3265/2019 г., IV о., докладчик председателят Галина Матейска;
Решение № 2786 от 25.02.2019 г. на ВАС по адм. д. № 496/2019 г., IV о., докладчик
председателят Нина Докторова.
Списък на предложени за отстраняване участници и оферти:
-

-

Оферта от „ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ“ ЕАД с вх. № 53-3024-1/08.04.2020 г. от 11:39
часа, с ЕИК: 201302530 град Хасково, бул. „Съединение, № 67, телефон: 038 603
040;факс: 038 603 045; e-mail: m marinov@econtherm.bg, със седалище и адрес на
управление: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково 6300, „Иван Асен“, №35,
вх. Г, ет. 1, ап. 2
Оферта от „ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ“ ЕООД, с вх. № 53-3027-1 от дата 09.04.2020
г. с адрес за кореспонденция: 1138, град София, кв. „Горубляне“, ул. „Самоковско
шосе“, № 2А, телефон: 02/971 70 94/95; 0888 515 826 e-mail eblagova@airlux-v.com ;
www.airlux.bg

Този документ е изготвен в рамките на проект «Българските общини работят заедно за подобряване
на качеството на атмосферния въздух», изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на
Европейския съюз.

C ф и н ан совия принос
на П р о гр ам а LIFE
на Е вр о п ей ск и я с ъ ю з

-

БЪ ЛГ АР С КИ ТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
LIFE-IP CLEAN AIR
LIFE1 7 IР E / B G/ 0 0001 2

LifelP
C le a n Air

Оферта от „НИКО- 96“ ЕООД, с вх. № 5300-5285-1/15.05.2020 г. от 14:45 часа, с
адрес за кореспонденция град Горна Оряховица 5100, ул. „Отец Паисий“, 61
ПК 5100, телефон: 0899876527, e-mail: niko_96@abv.bg.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя
следния прогнозен график за работа на комисията:
1. Най- късно до 30.07.2020 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да
разгледа документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
2. Най- късно на дата 31.07.2020 г. комисията трябва да проведе заседание за да
обсъди и изготви Протокол № 2 за съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи
липсата или наличието на документи и информация, изискани от възложителя,
съгласно предварително обявените условия относно личното състояние и критериите
за подбор.
3. Дата за отваряне на Ценовите предложения най - късно до: 15.09.2020 г.
При изпълнение на задълженията си, съгласно заповедта за определяне на
комисия, определения състав ще пази в тайна обстоятелствата, които са узнати във
връзка с работата в комисията. Комисията и всеки от членовете са независими при
изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си ще се ръководят
единствено от закона.
Комисията приключи работа в 16:18 часа.
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зор

;а Кънчева - Началник отдел „Околна среда“;

И ЧЛЕНОВЕ:

2. Р^сан^а Александр&ба - 1 лавен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент
(ЕС) 2016/679.

Този документ е изготвен в рамките на проект «Българските общини работят заедно за подобряване
на качеството на атмосферния въздух», изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на
Европейския съюз.

