
П Р О Т О К О Л  № 3

От дейността на комисия, назначена със Заповед №  31/30.07.2014г. за 
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти във връзка с провеждането на 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана при условията и 
реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Строително-монтажни работи по проект 
„Преустройство на котелно помещение за работа на газ на Народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий -  1891” гр. Кубрат”, открита с Публична покана с изх. № 
209/21.07.2014 г. и с уникален код в РОП 9032096

Състав на комисията;
Председател; Гинка Денчева -  секретар на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -  

1891” гр. Кубрат
Членове;
1. инж. Ст. Пенев - специалност „ПГС“
2. инж. Румен Петков - специалност „Електротехника и електрообзавеждане“
3. Женифер Пойраз -  юрист
4. М ариана Калинова - гл. счетоводител на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -  

1891” гр. Кубрат

Резултати от работата на комисията;
Днес, 06.08.2014г. комисията се събра в 13.3Оч. в сградата на НЧ „Св. Св. Кирил 

и Методий -  1891” гр. Кубрат (заседателна зала) да продължи своята работа.
По време на предходното заседание на комисията беше решено да се изискат 

подробна писмена обосновки от участника „ХоумГаз“ ЕООД за начина на образуване 
на предложената от тях цена. Същото е направено с Искане за представяне на 
обосновка с изх. №  238/01.08.2014г.

Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, комисията може да приеме 
писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени 
обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.

На основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, когато участникът не представи в срок 
писмената си обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са 
обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Беше констатирано, че в указания срок участникът „ХоумГаз“ ЕООД е 
представил изисканата обосновка (вх. №  11/05.08.2014 г.)

Комисията пристъпи към разглеждане на обосновката.

В представената писмена обосновка участникът твърди:
1. „ХоумГаз“ ЕООД е официален представител и вносител на немската фирма за 

производство на газови кондензационни котли MHG Heiztechnik, което е видно от 
нашия и от техния сайт w w w .hom egas.bg;www.mhg.de.

http://www.mhg.de
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Това ни дава предимството да предложим високо ефективни немски котли на 
цени значително по ниски в сравнение с котли със същото качество, предлагани на 
нашия пазар.

2. „ХоумГаз“ ЕООД е тясно специализирана фирма в изграждането на 
газоразпределителни мрежи и газови инсталации. Ние разполагаме със собствено 
високотехнологично оборудване, специализирани машини и апарати за строителството 
на газови инсталации. При нас работят квалифицирани специалисти, обучавани във 
водещи международни компании. Всичко това, съчетано с натрупания опит ни 
позволява да изпълним обекта в кратки срокове, с високо качество и ниска 
себестойност.

3. „ХоумГаз“ ЕООД е на българския пазар от 2002г. и сме една от водещите 
компании в бранша. Имаме изградени трайни търговски взаимоотношения с 
вносителите на газово оборудване и арматура. На база на значителните обороти и 
коректното ни отношение сме успели да договорим най-високите търговски отстъпки 
от вносителите.

4. Разполагаме със мобилни екипи и добра организация на работния процес.
В заключение, смятаме, че сме дали реална цена за изпълнението на обекта и се 

надяваме да ни се даде възможност да докажем гореизложеното.

След подробно и изчерпателно запознаване и обсъждане на обосновката за 
формирането на предложената цена за изпълнение на поръчката, комисията 
единодушно реши да не приеме обосновката на „ХоумГаз“ ЕООД, тъй като в нея не се 
изтъкват обективни обстоятелства, които да доказват, че за участника са налице 
обстоятелствата по чл. 70, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.

Съображенията и мотивите, които излага комисията са следните:
Посочените от участника в обосновката му обстоятелства че е официален 

представител и вносител фирма за производство на газови кондензационни котли, че е 
тясно специализирана фирма в изграждането на газоразпределителни мрежи и газови 
инсталации, наличието на собствено високотехнологично оборудване, специализирани 
машини и апарати за строителството на газови инсталации, наличието на 
квалифицирани специалисти, натрупан опит и най-високите търговски отстъпки не са 
обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като и останалите участници 
отговарят на посочените в обосновката предимства. Същите не обосноват значителната 
разлика в предложената цена за изпълнение между него и средната цена на останалите 
участници.

С оглед изложеното, на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, предлага участника 
„ХоумГаз“ ЕООД за отстраняване от процедурата.



Комисията предлага следното класиране на участниците:
1. място Консорциум „Лудогорска газ“
2. място „Екоклима“ АД

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на 
първо място участник Консорциум „Лудогорска газ“.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 101г, ал. 4, изр. първо от 
ЗОП на 06.08.2014г. и на основание чл. 101г, ал. 4, изр. второ от ЗОП предаден на 
възложителя за утвърждаване.
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