
ОБЩИНА СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 

                                        

 

ПРОТОКОЛ № 5 
 

 

за разглеждане на обосновките на предложените цени за изпълнение, представени от 

участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за „услуга“ по смисъла на 

чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „ОЦЕНЯВАНЕ 

НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с Решение № 11 от 

07.04.2016г., обявлението за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2016-0005 

 

 

Днес, 01.09.2016 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-23/20.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:    инж. Йордан Щонов – директор на дирекция УТОС; 

Членове:     инж. Васка Караджова – директор на дирекция СИиОС; 

      инж. Диана Калайджиева – гл. експерт в дирекция СИОС;  

      Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция СИОС; 

    Любомир Равелов - директор на дирекция ПНО; 

 

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 

79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.70, ал.2 

и 3 от ЗОП (отм.) по обособени позиции: 

 

 

Обособена позиция № 1: Оценяване на съответствието на инвестиционните 

проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 

на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6: 
 

 

 След като беше установено, че офертата на участника „БЕТА 7” ЕООД съдържа 

предложение за цена за изпълнение на поръчката, което е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената 
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позиция съответни цени за изпълнение на поръчката, правилно с писмо с изх. № ДЛ000932 от 

17.08.2016г. от участника „БЕТА 7” ЕООД е изискано да представи в срок от 3 /три/ работни 

дни от уведомяването подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на 

поръчката. Получаването на уведомлението от страна на участника е удостоверено с 

електронно известие от 17.08.2016г.. Преди изтичане на срока в деловодството на община 

Смолян с вх. № ДЛ000932_001 от 22.08.2016г. се установи, че е заведена обосновка на 

предложената цена за изпълнение на поръчката.  

След подробен анализ на обосновката на „БЕТА 7” ЕООД по отношение на 

предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице основанията, 

закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да 

бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка: 

При анализа на необходимия ресурс за изпълнение на поръчката, с оглед нейната предметна и 

времева специфика, участникът е преценил, че ще се съсредоточи в мобилизиране и 

мотивиране на експертите за предоставяне на възможно най-високо качеството на 

изискуемата експертиза, ето защо основното разходно перо за осъществяване на поръчката 

е заплащането на възнаграждения на наетите ключови експерти. Екипът, който ще бъде 

ангажиран с изпълнение на дейностите, има многогодишен богат опит в областта на 

консултантските услуги по Закона за устройство на територията и свързаната с него 

нормативна уредба. Участникът счита, че предложените експерти притежават 

необходимата професионална квалификация за осъществяване на предвидените дейности и 

именно техният богат опит позволява съчетаване на дейностите по упражняване на 

строителен надзор с функциите на инвеститорския контрол върху количествата влагани 

материали и труд на всеки един от обектите. Според обосновката специалистите от екипа 

са изпълнявали подобни задачи на територията на различни общини и са запознати със 

спецификата на работата, отчетността и приемането на изпълнените СМР. в т.ч. и на 

СМР по мерки за енергийна ефективност, което допринася за повишаване на тяхната 

ефективност, като в допълнение, по-голямата част от експертите, включени в офертата и 

определени да изпълнят предмета на поръчката, са дългосрочно ангажирани в изпълнението 

на всички договори на участника. Като такива, техните възнаграждения се формират от 

хонорарите, свързани с работата им за изпълнението на подобни договори за предоставяне 

на услуги. 

Според обосновката техническото решение за изпълнение на дейностите е следното: 

Предвидени дейности и срокове: 

Дейност по изготвяне и предаване на доклад за оценка за съответствие на основание чл. 142, 

ал. 6, т. 2 от ЗУТ, за всяка отделна жилищна сграда, включена в обособената позиция е 14 

/четиринадесет/ календарни дни, считани от предаване на инвестиционните проекти. 

Дейност по изготвяне и предаване на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за всяка 

отделна жилищна сграда, включена в съответната обособената позиция е 14 

/четиринадесет/ календарни дни, считани от подписване на констативен акт обр. 15 и 

представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и 

възложителя, като съдейства за въвеждане на строежа в експлоатация. 

Дейност по изработване и предаване на технически паспорт, съгласно чл.176б от ЗУТ и в 

обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 

строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, общ, 

ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г., за всяка отделна жилищна сграда, включена в съответната 

обособената позиция е 14 /четиринадесет/ календарни дни, считани от съставяне и 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 

обр. 15) 

Организация на работата: 

1. Оценяване съответствието на инвестиционните проекти в техническа фаза 

(съгласно подпроцес оценка за съответствие), включително проверка за съответствие с: 

Предвижданията на подробния устройствен план; 
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Правилата и нормативите за устройство на територията; 

Изискванията на нормативните актове и техническите спецификации съгласно чл. 

169 (1) и (2) на ЗУТ; 

Взаимната съгласуваност между частите на проекта; 

Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

Специфичните изисквания към строежа съгласно нормативен акт, ако за обекта има 

такива; 

Изискванията на Възложителя от техническо задание и/или други предоставени 

документи; 

Изготвяне на доклад за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти. 

2. Строителен надзор: 

Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване 

на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички 

специализирани контролни органи; 

Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите 

действащи нормативни документи (Работна инструкция за контрол и приемане на 

работите QC-WI 2); 

Контрол но спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и 

техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ; 

Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност; 

Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Контрол 

на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти; 

Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими 

за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им 

изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

Контрол на енергийната ефективност при реализацията на проекта в съответствие 

със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него; 

Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в 

съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на 

отпадъците и наредбите към тях; 

Осигуряване присъствието на авторския надзор по съответните части на проектите 

на обекта по време на изпълнение на строителните дейности; 

Обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със 

строителните дейности и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на 

строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението; 

Изискване изготвянето на екзекутивната документация и другата техническа 

документация по изпълнение на строителните дейности; 

Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената 

екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 

от ЗУТ; 

Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал 

разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем; 

Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-ремонтните работи, 

съвместно с Възложителя и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно 

одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и 

условията на сключения договор; 

Съдействие на Възложителя, след завършването на строително-ремонтните работи 

и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането 

на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с 
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експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ; 

Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за 

ползване; 

Инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за 

ползване, поне два пъти - след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по 

време на този период Консултантът трябва да осигури съответните експерти за 

извършване на оглед съвместно със Строителя и Възложителя и да препоръча съответните 

корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите. 

3. Изготвяне на технически паспорт 

Съгласувателни процедури и одобряване на инвестиционните проекти: 

Подготовката на необходимата документация за искане на Разрешение за строеж; 

Внасяне на проектната документация за съгласуване при специализираните контролни 

органи и експлоатационните дружества; 

Получаване на съгласувателни писма и Разрешение за строеж. 

Заснемане и нанасяне в кадастъра на строежа от лицензирано лице съгласно ЗКИР 

Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа: 

Координиране осъществяването на общите принципи за превантивност и 

безопасност съгласно ЗЗБУТ при: а) вземане на технически и/или организационни решения за 

едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР; б) оценяване на 

необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР; 

Координиране осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на 

плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, от строителите и, при необходимост от 

защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност; 

Актуализиране плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при 

отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР; 

Организиране съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и 

включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, 

осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на 

работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при 

необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова 

дейност. 

Координиране контрола по правилното извършване на СМР; 

Предприемане необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяване на строителството. 

Дейностите се извършват на място на обекта и в офис. 

Според обосновката относно посещенията на място на обекта ще са планирани 20 

бр., при мин. 4 часа престой, като е предвидено офис помещение в близост до обектите, с 

поне един постоянен член на екипа на разположение през цялото времетраене на 

строителството. 

Според дружеството разходите по заплащането на специалистите на граждански 

договор включва и разходите за командировка, но не включва транспорт, като разходите за 

заплащане на специалистите на трудов договор, включват част от договореното месечно 

възнаграждение и командировъчни разходи, но не включват транспорт. 

Според обосновката всичко това позволява при формирането на предлаганата цена на 

участника „Бета 7" ЕООД да се оптимизират разходите за реализирането на договора, 

като същевременно се запази високо ниво на изпълнение на поставените задачи и 

дейностите, съгласно техническата спецификация. 

Участникът разполага с необходимото техническо оборудване за работата на 

експертите и в този смисъл не е необходимо отделяне на допълнителни средства и финансов 

ресурс за чисто техническата обезпеченост при изпълнение на поръчката, като наред с това  

дружеството и експертите притежават и необходимите за изпълнението на поръчката 

моторни превозни средства, мобилни телефони и преносими компютри. Разходите за 
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комуникация и други подобни са включени в заплащането за отделните експерти. 

Обектите, където ще се изпълнява договорът, са на територията на община Смолян, 

където участника ще разположи офис, а разстоянието между основния офис на участника и 

обекта е 100 км. Възможни са пътувания на екипа специалисти с един автомобил в рамките 

на деня. Според участникът тези обстоятелства се явяват изключително благоприятно 

условие и предвид това, разходите за транспорт и командировъчните разходи не 

представляват сериозно перо при изпълнението на договора и определят икономичността, 

при изпълнението на поръчката. Друго благоприятно условие според участникът е, че 

разполага с множество експерти, назначени на постоянна работа и въз основа на сключени 

граждански договори, за които осигурява изпълнение на отделни задачи и заплащане на 

възнаграждения. 

Според обосновката предвидената печалба за участника, от изпълнение на договора 

за възлагане на настоящата обществена поръчка е в рамките на обичайно приетото. Тя 

респективно е и финансов инструмент за покриване на евентуално възникнали допълнителни 

разходи при изпълнение на поръчката. 

Участникът изяснява и, че има достатъчен финансов ресурс, видно от търговския 

регистър и публикувания там отчет за приходи и разходи за последната финансова година, 

който му позволява да покрие евентуално настъпили допълнителни разходи в хода на 

изпълнението на настоящата поръчка. 

Освен гореизложеното обосновката прилага следното ценообразуване: 

 

 

 
Предложената цена е образувана след разпределяне на същата между всички 

специалисти, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на конкретната поръчка:  
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Основните разходи са за възнагражденията на специалистите, а разходите за 

транспорт, офис и офис консумативи са малко над 10% от офертната стойност, дори и 

тяхното завишаване в известен % няма да укаже негативно въздействие върху изпълнението 

на договора, като същите могат да бъдат покрити от % печалба. 

Според участникът видно от така направените разчети, предложението му не се 

явява дъмпингово за пазара. Също така видно от разчета за възнаграждения на персонала, 

същите са в съответствие със законовата рамка и не представляват нарушение на 

трудовото право. 

Мотиви: 

Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП 

(отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 

обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 

предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 

участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна 

помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, 

които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това задължение 

участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв 

начин не са относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

В обосновката си участникът изтъква наличие на натрупан опит. Обективните 

обстоятелства не са относими и не могат да съвпадат с критериите за подбор, поради което 

допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне на 

закона. Наличието на изпълнени услуги по оценяване на съответствието на инвестиционен 

проект и упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или 

жилищно обслужване представлява покрито изискване за подбор, а не обективно 

изключително благоприятно условиe за изпълнението на поръчката, обосноваващо 

оферирането на изключително ниски цени, а и участникът по никакъв начин не е удостоверил 

използването на иновативен, изключителен, технически и формиран в резултат на описания 

опит подход, свързан с изпълнението, който да обоснова оферирането на изключително ниски 

цени за изпълнение. Не е представена конкретна предварително разработена методика или 

план на изпълнение, което би удостоверило значението на претендирания опит и би 
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обосновало отражението му за оферирането на изключително ниски цени за изпълнение. 

Изложеното се отнася и за позоваването на опита и квалификацията на ангажираните за 

изпълнението на поръчката специалисти, придобит при изпълнението на подобни по характер 

обекти. Всеки участник е удостоверил, че притежава правото за извършване на оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, като 

една от предпоставките за това е и да разполага с нает по трудов или друг договор екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на 

строителен надзор. Следователно позоваването на опита на участника и специалистите му без 

представяне на допълнителни обвързващи опита с предложената цена обективни 

обстоятелства не следва да дава преимущество на участник или да е основание за приемане на 

обосновката му, доколкото изтъкнатите обстоятелства са общи и относими към всички други 

участници. Участникът посочва, че специалистите от екипа му са изпълнявали подобни задачи 

на територията на различни общини и са запознати със спецификата на работата, отчетността 

и приемането на изпълнените работи, но характерно за всеки участник при изпълнението на 

поръчката е да използва опитни и квалифицирани специалисти от списъка на правоспособните 

физически лица с различните специалности в състава му, назначени по трудов или граждански 

договор, за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор за строежите но отделните категории на чл.137, ал.1 

от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Изпълнението на сходни услуги от участника е 

свързано с използване на съответни специалисти, т.е. нормално е натрупването на опит на 

участника от изпълнени подобни обекти да е съпроводен и с натрупан опит на специалистите 

му. Участникът счита, че предложените експерти притежават необходимата професионална 

квалификация за осъществяване на предвидените дейности и именно техният богат опит 

позволява съчетаване на дейностите по упражняване на строителен надзор с функциите на 

инвеститорския контрол върху количествата влагани материали и труд на всеки един от 

обектите. Следва да се отбележи, че предметът на поръчката включва осъществяване на 

услуги в две направления - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството, като дейностите по 

осъществяване на инвеститорски контрол са възложени отделно от възложителя с друга 

процедура, като строителният надзор няма задължение да осъществява инвеститорски 

контрол. 

 Участникът се позовава на техническото си решение за изпълнение на поръчката, но то 

дословно преповтаря изискванията на възложителя за изпълнение на услугите по поръчката 

съгласно клаузите на проекта на договор и техническото задание, като изложението е 

схематично и по никакъв начин не показва конкретен подход за извършване на дейностите. 

Обосновката на участника в голяма част е изградена и върху наличието на 

обстоятелства, които са нормално присъщи и необходими за изпълнението на поръчката, като 

същите би следвало да са отчетени, предвидени и/или налични за всеки участник с оглед 

подготовката на офертата за участие в процедурата и осигуряване на качественото й 

изпълнение. Всеки изпълнител на подобен договор би следвало да организира и съгласува 

работата на експертите си, както и да съдейства за осигуряване на условия за качествената им 

работа в срок. Нормално за всяка опитна консултантска фирма е да притежава налични 

моторни превозни средства, мобилни телефони и преносими компютри, както и офис, който 

да разполага с необходимото техническо оборудване за работата на експертите, като 

посочените обстоятелства не са съпроводени с никакви конкретни и по-специфични 

предвиждания, от които да е видно създаденото предимство на финансовото предложение на 

участника спрямо оферираните цени от останалите участници.  

В оперативната самостоятелност на участника е да прецени начина на организация на 

работата си - дали да разчита на работа в централния офис и на обекта, като за целта извършва 

пътувания на екипа специалисти в рамките на деня, или да осигури нощувки на персонала си, 

което да сведе до минимум транспортните разходи. Участникът не планира разходи за 
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нощувки на експертите си, но предвижда осигуряване на офис на територията на община 

Смолян, което безспорно с свързано с допълнителни разходи, както и пътувания в рамките на 

деня, като неясно защо счита, че транспортните му разходи и разходи за командировки в този 

случай не представляват сериозно перо, въпреки че посочва разстояние между основният му 

офис и обектите от 100 км. По никакъв начин не са обективирани и удостоверени финансовите 

преимущества в конкретно числово изражение на избраното решение. 

Биха могли да възникнат допълнителни (непредвидени) разходи в хода на изпълнение 

на договора при появата на скрити дефекти в гаранционния период, свързани с осъществяване 

на строителен надзор до отстраняването им съгласно клаузите на техническото задание, 

неразделна част от договора за изпълнение. Съгласно разпоредбата на т.1.19 от Раздел ІІІ – 

„Изпълнение на дейностите, предмет на поръчката“ от техническото задание при появата на 

дефекти изпълнителят на строителния надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ се ангажира за 

негова сметка да участва при констатирането им и да упражняват строителен надзор при 

отстраняването им за периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 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 на 

съответните видове строителни работи. Това са разходи, които всеки участник следва да 

предвиди в цената и тяхното включване произтича от заложеното в условията на поръчката. 

Действително, участникът изяснява, че предвидената печалба от изпълнение на договора би 

могла да е финансов инструмент за покриване на евентуално възникнали допълнителни 

разходи при изпълнение на поръчката, както и че има достатъчен финансов ресурс, който му 

позволява да покрие евентуално настъпили допълнителни разходи в хода на изпълнението на 

настоящата поръчка. В случая не става ясно дали участникът наистина е имал предвид 

използването на печалбата за обезпечаване на ангажиментите по изпълнение при настъпване 

на гаранционни събития или просто предвижда наличие на перо, което да бъде използвано във 

всички случаи на необходимост, без да е налице конкретно предвиждане в тази насока. При 

всички случаи обаче участникът не е направил планиране за необходимия размер на разходите 

при гаранционни събития с оглед удостоверяване на достатъчността на средствата от 

печалбата за покриването им. Освен това участникът се позовава на наличен отделен 

финансов ресурс, който да му позволява да покрие евентуално настъпили разходи и загуби от 

изпълнението на договора. Следва да се отбележи, че договорът за обществена поръчка по 

своята природа е възмезден договор, което изключва обосноваването на цената с 

предвиждания за работа на загуба. 

Участникът излага общи възгледи за икономическите елементи за формиране на 

ценовото предложение, които са последвани от фирмени разчети за разходите по изпълнение 

на договора, като е посочил стойността им. Представеният примерен разчет за разходите по 

изпълнение на договора сам по себе си не доказва икономичност при формиране на по-

благоприятна цена и не посочва обективни обстоятелства, свързани с икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка или някое от обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), а единствено представлява посочване на суми, които са декларативни и приети от 

самия участник, без да са еднозначно доказани. Не е видно как участникът е определил 

стойността на разходите за офис помещение за целия период, за офис консумативи и за 

отделните специалисти. Посоченият разчет не може да се приеме за обективен, тъй като по 

никакъв начин не е видно как са формирани посочените стойности.  

Съществен пропуск в представената обосновка е, че участникът планира посещенията 

на място на обекта да са общо 20 при минимум 4 часа престой. Съгласно клаузите на проекта 

на договор и техническото задание към него задължение на изпълнителя за всеки обект е не 

само да осъществява пълен контрол по време на строителството и да обезпечи постоянно 

присъствие на експерти по съответните части в зависимост от изпълняваните строителни 

работи, но и да изпълнява от името на възложителя функциите на координатор по безопасност 

и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните 

работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в 
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посочената Наредба. От анализа на клаузите на проекта на договор и техническото задание е 

видно, че възложителят предвижда обем на услугите по строителни обекти, които не биха 

могли да бъдат изпълнени от консултанта в рамките на предвидените едва 20 посещения при 

минимум 4 часа престой (работният ден на строителния екип е 8 часа) и то за трите обекта 

общо, без с това да бъде създаден риск за качеството на предоставената услуга. Участникът 

посочва най-общо, че предвижда офис помещение в близост до обектите с поне един 

постоянен член на екипа на разположение през цялото времетраене на строителството, но по 

никакъв начин не е дал конкретни предвиждания и не е представил анализ на разходи в тази 

насока. Предвижданията на участника съгласно представения разчет на разходите не 

осигуряват постоянно присъствие на експертите по съответните части в зависимост от 

изпълняваните строителни работи и на лица за всеки строителен обект, които да осъществяват 

функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, 

ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителните работи. Не са посочени каквито и да е конкретни 

мероприятия, които да оправдават посоченото изключителното намаляване на броя 

посещения, които участникът предвижда да вложи при изпълнението, и в същото време да 

предоставят гаранции за качественото и в навременно изпълнение на консултантските 

ангажименти. Посоченото формира извод, че осъществяването на консултантския ангажимент 

единствено в рамките на предвидените от участника посещения несъмнено би довело до 

необходимост от още посещения на обектите и влагане на допълнителни часове по 

осъществяване на поръчката, което би било свързано и с допълнителни разходи и финансови 

средства.  

Така представена, информацията в подадената обосновка не отговаря на критериите, на 

които следва да отговори подробната писмена обосновка, разписани в разпоредбата на чл.70, 

ал.2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи 

обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни 

условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или 

получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи 

факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката по никакъв начин не са относими към някоя от категорията факти, 

посочени в посочената разпоредба. Предложението на участника: не съдържа в себе си 

елемент на уникалност и творчески подход, които да не са предлагани досега от други 

участници в поръчки с подобен предмет; не е свързано с техническо решение, което да 

съдържа в себе си новост или обективни и конкретни данни защо или с какво именно 

създадената организация на работа представлява спрямо този участник по-специално 

техническо решение, позволяващо му постигането на ниска цена; не съдържа наведени 

обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия и икономичност при 

изпълнението на обществената поръчка, които да бъдат основание за приемане на 

обосновката, защото липсват конкретни данни и обосновани и доказани финансови разчети, 

които да покажат и докажат по безспорен начин как е достигнато до оферираната по-ниска 

цена и елементите на ценообразуване; не претендира за наличие на държавна помощ. Най-

общо предвижданията на участника не са доказани и/или не показват каква е връзката им с 

начина на формиране на предложената цена.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на предложената 

цена за изпълнение на поръчката. 

 Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „БЕТА 7” ЕООД не са 

посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), обосноваващи реалността и 

обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 22 150.00 лв. без 

ДДС по обособена позиция №1. 
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Обособена позиция № 3: Оценяване на съответствието на инвестиционните 

проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 

на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18: 
 

 

След като беше установено, че офертата на участника „ГЕОДЕТ” ЕООД съдържа 

предложение за цена за изпълнение на поръчката, което е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената 

позиция съответни цени за изпълнение на поръчката, правилно с писмо с изх. № ДЛ000932 от 

17.08.2016г. от участника „ГЕОДЕТ” ЕООД е изискано да представи в срок от 3 /три/ 

работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на предложената цена за 

изпълнение на поръчката. Получаването на уведомлението от страна на участника е 

удостоверено с електронно съобщение от 17.08.2016г. . Преди изтичане на срока в 

деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ000932 от 22.08.2016г. се установи, че е заведена 

обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката.  

След подробен анализ на обосновката на „ГЕОДЕТ” ЕООД по отношение на 

предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице основанията, 

закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да 

бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка: 
Според обосновката на участникът при остойностяване на предложената цена за 

изпълнение на поръчката е имал предвид: 
Необходима издръжка на персонала: 

Ключовите специалисти са определени в зависимост от изискването на Възложителя 
и видовете дейности на поръчката; 

Заетостта за всеки специалист е определена според оптималния срок на изпълнение 
на поръчката; 

Участието на специалистите според максималната възможна продължителност за 
приключване на проекта. Месечните разходи за специалистите зависят от ангажираността 
им , в зависимост от графика и срока за изпълнение. 

Според обосновката метода на ценообразуване е, както следва: 
Предложената цена за изпълнение на услугите по гореспоменатия обект е в 

съответствие с политиката на дружеството за определяне на цени, като то е използвало 

разходния подход за ценообразуване, при който е взело предвид всички очаквани разходи на 

база на дългогодишния му опит и предварително проучване на проекта; 

Използвани са основно разходите за труд, материали и транспорт, съгласно 

определения екип специалисти и тяхната заетост. Възнаграждението е съобразено и с това, 

че основните специалисти са в основния списък на фирмата и издръжката им се формира и 

от други обекти, по които работят. Според участникът това води до намаляване на 

себестойността на услугата, тъй като не е необходимо да се наемат външни високоплатени 

експерти за специализиран труд, като тяхната заетост е съобразена с планираната 

продължителност на СМР на обекта, съгласно указанията в документацията и очакваната 

им ангажираност. 

Обосновката изяснява, че към разходите на обекта са отнесени и текущи разходи за 

транспорт; 

2. На следващо място обосновката на дружеството изтъква следните благоприятни за 

дружеството условия: 

 Технически персонал по всички специалности и помощен персонал на постоянни 

трудови договори към фирмата - 27 човека. 

 Наличието на собствен офис в гр.Стара Загора; 

 Натрупаният опит от организацията на работа при редица изпълнени големи обекти, 

подобни на обекта на поръчката, оптимизира работата и дейностите на екипа и 

намалява разходите. 

 Наличието на обекти в близост до обекта на поръчката, определя и оптимизирането 
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на разходите; 

Относно извършването на оценка за съответствие участникът е приложил следната 

ценообразуваща таблица: 

 

 
За извършване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация до 4 месеца 
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Мотиви: 

Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП 

(отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 

обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 

предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 

участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна 

помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, 

които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това задължение 

участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв 

начин не са относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

В обосновката си участникът изтъква наличие на технически персонал по всички 

специалности и помощен персонал на постоянни трудови договори и натрупан опит при 

редица изпълнени големи обекти, подобни на обекта на поръчката, оптимизиращ работата и 

дейностите на екипа и намаляващ разходите. Обективните обстоятелства не са относими и не 

могат да съвпадат с критериите за подбор, поради което допускането на елементи от 

критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.) в писмената обосновка, означава заобикаляне на закона. Наличието на опит при редица 

изпълнени големи обекти, подобни на обекта на поръчката представлява покрито изискване за 

подбор, а не обективно изключително благоприятно условиe за изпълнението на поръчката, 

обосноваващо оферирането на изключително ниски цени, а и участникът по никакъв начин не 

е удостоверил използването на иновативен, изключителен, технически и формиран в резултат 

на описания опит подход, свързан с изпълнението, който да обоснова оферирането на 

изключително ниски цени за изпълнение. Не е представена конкретна предварително 

разработена методика или план на изпълнение, което би удостоверило значението на 

претендирания опит и би обосновало отражението му за оферирането на изключително ниски 

цени за изпълнение, т.е. не е видно с какво опитът на участника се различава от този на 

останалите участници, за да доведе до различно при него оптимизиране на работата и 

намаляване на разходите. Изложеното се отнася и за наличието на технически персонал по 

всички специалности и помощен персонал на постоянни трудови договори. В тази връзка 

следва да бъде изяснено, че всеки участник е удостоверил, че притежава правото за 

извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване 

на строителен надзор, като една от предпоставките за това е и да разполага с нает по трудов 

или друг договор екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и 

технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите 

и/или упражняване на строителен надзор. Следователно позоваването на опита на участника и 

наличието на  специалисти без представяне на допълнителни обвързващи ги с предложената 

цена обективни обстоятелства не следва да дава преимущество на участник или да е основание 

за приемане на обосновката му, доколкото изтъкнатите обстоятелства са общи и относими към 

всички други участници. За изпълнението на поръчката всеки участник следва да използва 

опитни и квалифицирани специалисти от списъка на правоспособните физически лица с 

различните специалности в състава му, назначени по трудов или граждански договор, за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор за строежите но отделните категории на чл.137, ал.1 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Участникът се позовава на наличието на обекти в близост до обекта на поръчката и 

експертите му да имат ангажираност и на тях, като по този начин съвместяването да доведе до 

оптимизиране на разходите. От една страна посоченото твърдение е лишено от конкретика и 

не е удостоверено с каквито и да било доказателства, които да обосновават по някакъв начин 

оферирането на посочената цена, а от друга страна въпреки че участникът планира 

комбиниране на изпълнението на договора с други непосочени изрично договори и обекти, 

което да доведе до значително намаляване на себестойността на услугата, не е представен 



                                       

13 

какъвто и да било организационен план за съвместно изпълнение на всички обекти, от който 

да се прецени обективността на изложеното твърдение и да се прецени конкретно 

изчислимото икономическо и финансово отражение на комбинираното изпълнението върху 

оферираната цена. Твърденията за успоредно изпълнение на консултантски услуги на 

различни обекти не са подкрепени от никакви конкретни данни и обосновани финансови 

разчети, които да покажат и докажат по безспорен начин как е достигнато до оферираната по-

ниска цена и каква е връзката им с начина на формиране на предложената цена. След анализ 

на съдържанието на посочената част комисията констатира, че направеното изложение визира 

прекалено общи идеи, чието реализиране не е доказано и не е описано как би повлияло в 

конкретно стойностно изражение на направеното предложение за ниска цена. 

Обосновката на участника в голяма част е изградена и върху наличието на 

обстоятелства, които са нормално присъщи и необходими за изпълнението на поръчката, като 

същите би следвало да са отчетени, предвидени и/или налични за всеки участник с оглед 

подготовката на офертата за участие в процедурата и осигуряване на качественото й 

изпълнение /създаване на подходяща организация и възгледи за реализирането й, наличието 

на собствен офис в град Стара Загора и проучване на проекта/. Никое от посочените 

обстоятелства не би могло реално да обосновава оферирането на изключително ниска цена за 

изпълнение на поръчката. Действията по планиране и предварително проучване на проекта би 

следвало да са извършени от всеки участник с оглед подготовката на офертата за участие в 

процедурата и преценка относно ангажирането за изпълнението на поръчката. Неслучайно, 

всеки участник е декларирал в офертата си, че е запознат с предвидените условия на 

поръчката, състоянието на обектите, условията и рисковете, свързани с финансирането, 

строителството, както и всички документи, включени в книжата и приема да изпълни всички 

задължения, произтичащи от обявените условия. Нормално за всеки участник при подготовка 

на параметрите на предложението му за участие в подобна обществена поръчка е да е 

извършил разчет, анализ и подбор на ресурсите си, планиране на ангажираността на 

необходимите експерти съобразно квалификацията им и спецификите на всеки обект, както и 

преценка за очаквани разходи и параметри на ценовото предложение. Присъщо за осигуряване 

на качеството на изпълнението на поръчката е ключовите специалисти на участника да са 

определени в зависимост от изискванията на възложителя и видовете дейности на поръчката и 

заетостта им да покрива планираната продължителност на строителството, като в 

оперативната самостоятелност на участника е как да определи фирмената си политика за 

ценообразуване, която е представена само като общи възгледи, и как да организира 

ангажираността на конкретни специалисти, но съобразно изискванията на възложителя към 

изпълнението. Не се съдържа изключителност и в предвижданията за осигуряване на собствен 

офис в град Стара Загора, който се намира на около 200 км разстояние от град Смолян. 

Нормално за всяка консултантска фирма е да разполага с оборудван офис, снабден с 

необходими софтуерни продукти, компютърна и измервателна техника и транспортни 

средства, като посочените обстоятелства не са съпроводени с никакви конкретни и по-

специфични предвиждания, от които да е видно създаденото предимство на финансовото 

предложение на участника спрямо оферираните цени от останалите участници. Такава 

представените общи предвиждания за организация,  материалната осигуреност и създаване на 

условия за работа не са от категорията на обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

доколкото представлява нормално присъщо към изпълнението задължение. Всеки изпълнител 

на подобен договор би следвало да организира и съгласува работата на експертите си, както и 

да съдейства за осигуряване на условия за качествената им работа в срок. 

В оперативната самостоятелност на участника е да прецени дали ежедневно да 

извършва превоз на експертите му за целите на изпълнение на поръчката до всеки строителен 

обект, или да настани същите на квартира и да им осигури офис на разстояние или в близост 

до строителните обекти, но в зависимост от избраното решение следва да бъдат удостоверени 

финансовите му измерения и предимства. Участникът излага общи възгледи за 

ценообразуването при изпълнението на поръчката, като дава конкретни фирмени разчети за: 

разходи за заетост на експертите на база на предвиждания за заетост на всеки експертите в 
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часове, единична и обща цена за изпълнение на ангажимента им; транспортни разходи, цена 

на консумативи, разходи за квартири и предвиждане за печалба. Таблично представените 

разчети по финансови показатели за двете дейности – оценяване на съответствието на 

инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството, 

сами по себе си не доказват икономичност при формиране на по-благоприятна цена и не 

посочва обективни обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка или някое от обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), а единствено представлява 

аритметичен сбор на суми, които са декларативни и приети от самия участник, без да са 

еднозначно доказани. Участникът е направил предвиждания за заетост на всеки от 

предвидените за изпълнението на поръчката експерти в часове и за единична и обща цена за 

изпълнение на ангажимента им, но не е отчел, че изпълнението на поръчката обхваща 3 (три) 

самостоятелни строителни обекта, както следва: многофамилни жилищни сгради - бл. 49, бл. 

Б-4 и бл. 18 в гр.Смолян, като не са видни предвижданията му за заетост за всеки от обектите 

поотделно. Прави впечатление, че съгласно клаузите на проекта на договор и техническото 

задание към него задължение на изпълнителя за всеки обект е не само да осъществява пълен 

контрол по време на строителството и да обезпечи постоянно присъствие на експерти по 

съответните части в зависимост от изпълняваните строителни работи, но и да изпълнява от 

името на възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, 

включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената 

Наредба. Участникът предвижда изпълнението на ангажимента по изготвяне на оценки за 

съответствие на инвестиционните проекти за трите обекта от всички специалисти да бъде 

осъществено в рамките на 400 часа или 50 човеко дни общо, което при съпоставяне с 

изискуемия брой специалисти означава, че участникът предвижда продължителност на 

ангажимента на един ключов специалист общо за трите обекта да бъде 5 човеко дни, т.е. 

ангажимент на специалист по всеки проект малко над 1 ден, което буди съмнение у комисията 

за достатъчност с оглед обема на работа. Участникът предвижда изпълнението на 

ангажимента по осъществяване на строителен надзор за трите обекта от всички специалисти 

да бъде осъществено в рамките на 2 400 часа или 300 човеко дни общо, което въпреки липсата 

на разпределение на ангажираността по обекти би могло да бъде прието за достатъчно с едно 

изключение: за координатора по безопасност и здраве участникът предвижда ангажираност от 

общо 350 часа, т.е. средна ангажираност за един обект от координатора по безопасност и 

здраве малко над 116 часа, което при 8-часов работен ден означава ангажираност само от 

малко над 14 дни на обект, което с оглед спецификата и изискванията на дейността му е 

крайно недостатъчно. В обосновката липсват конкретни предвиждания и доказателства към 

тях, от които да е видно на каква база участникът е формирал часовите ставки от 5.50лв./час за 

осъществяване на ангажимента по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, 

съответно 6.50 лв./час за осъществяване на ангажимента по упражняване на строителен надзор 

по време на строителството. Участникът не е представил никакви конкретни доказателства, с 

които да гарантира, че предвидените в обосновката възнаграждения за всеки от ангажираните 

от него за изпълнението на поръчката специалистите ще бъде именно такива, каквито са 

определени в таблиците. В тази връзка към обосновката участникът не е представил 

декларации за ангажираност на специалистите, договори със специалистите или други 

доказателства, които да гарантират, че те са действително ангажирани да предоставят труда си 

при възнагражденията, описани в обосновката, и че изпълнението на поръчката е обезпечено с 

работна ръка при заложените часови ставки от 5.50лв./час за осъществяване на оценка за 

съответствието на инвестиционните проекти, съответно 6.50 лв./час. за осъществяване на 

строителен надзор. Наред с това не може да се приеме за разчет на разходите за транспорт 

заявената сума от 1 500 лв. общо, защото не е доказано как е формирана същата – липсват 

план за необходим пробег в километри за осъществяване на ангажимента, както и данни за 

разходна норма на горивото (липсва информация относно вид на налични автомобили на 

участника за изпълнение на поръчката и разходната им норма съобразно техническите им 
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характеристики). Не може да се приеме за разчет на разходите за консумативи заявената сума 

от 100.80 лв. и за квартири заявената сума 1 186.08 лв., защото не е доказано на каква база 

същите са били определени от участника. Не са конкретно определени единичните и общата 

цена на всеки от консумативите, които участникът възнамерява да използва, като също така не 

е определена  общата месечна цена за наем на квартирите, които участникът възнамерява да 

използва и общата месечна цена за консумативите съпътстващи използването на квартирите. 

Не са изяснени местоположението и площите на предвидените за наемане квартири, не е 

видно дали същите са достатъчни за осигуряване на условия за работа и нощувки на всички 

специалисти на участника, като липсва представено планиране за ползването им.  

Видно от направеното от участника планиране на цената за изпълнение на поръчката е, 

че не са предвидени и допълнителни (непредвидени) разходи, които биха възникнали в хода 

на изпълнение на договора и при появата на скрити дефекти в гаранционния период, когато 

също трябва да се извършва строителен надзор до отстраняването им съгласно клаузите на 

техническото задание, неразделна част от договора за изпълнение. Съгласно разпоредбата на 

т.1.19 от Раздел ІІІ – „Изпълнение на дейностите, предмет на поръчката“ от техническото 

задание при появата на дефекти изпълнителят на строителния надзор в съответствие с чл. 168 

от ЗУТ се ангажира за негова сметка да участва при констатирането им и да упражняват 

строителен надзор при отстраняването им за периода на минималните гаранционни срокове по 

Наредба № 2 от 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 на съответните видове строителни работи. Това са разходи, които всеки 

участник следва да предвиди в цената и тяхното включване произтича от заложеното в 

условията на поръчката. 

Така представена, информацията в подадената обосновка не отговаря на критериите, на 

които следва да отговори подробната писмена обосновка, разписани в разпоредбата на чл.70, 

ал.2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи 

обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни 

условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или 

получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи 

факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката по никакъв начин не са относими към някоя от категорията факти, 

посочени в посочената разпоредба. Предложението на участника: не съдържа в себе си 

елемент на уникалност и творчески подход, които да не са предлагани досега от други 

участници в поръчки с подобен предмет; не е свързано с техническо решение, което да 

съдържа в себе си новост или обективни и конкретни данни защо или с какво именно 

създадената организация на работа представлява спрямо този участник по-специално 

техническо решение, позволяващо му постигането на ниска цена; не съдържа наведени 

обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия и икономичност при 

изпълнението на обществената поръчка, които да бъдат основание за приемане на 

обосновката, защото липсват конкретни данни и обосновани и доказани финансови разчети, 

които да покажат и докажат по безспорен начин как е достигнато до оферираната по-ниска 

цена и елементите на ценообразуване; не претендира за наличие на държавна помощ. Най-

общо предвижданията на участника не са доказани и/или не показват каква е връзката им с 

начина на формиране на предложената цена.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на предложената 

цена за изпълнение на поръчката. 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ГЕОДЕТ” ЕООД не са 

посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), обосноваващи реалността и 

обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 27 763.20 лв. без 

ДДС по обособена позиция №3. 
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Обособена позиция № 4: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51: 
 

 

След като беше установено, че офертата на участника „ЕЛИТ КОНСУЛТ - 67” ЕООД 

съдържа предложение за цена за изпълнение на поръчката, което е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената 

позиция съответни цени за изпълнение на поръчката, правилно с писмо с изх. № ДЛ000932 от 

17.08.2016г. от участника „ЕЛИТ КОНСУЛТ - 67” ЕООД е изискано да представи в срок от 

3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на предложената цена за 

изпълнение на поръчката. Получаването на уведомлението от страна на участника е 

удостоверено с електронно съобщение от 17.08.2016г.. Преди изтичане на срока в 

деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ000932_001 от 22.08.2016г. се установи, че е 

заведена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката.  

След подробен анализ на обосновката на „ЕЛИТ КОНСУЛТ - 67” ЕООД по 

отношение на предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са 

налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на 

дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка: 

Участникът изяснява, че за целите на предложението е извършил подробни анализи на 

всички налични данни за проекта, като за целта се е запознал на място с особеностите на 

обектите, предмет на обособената позиция. Според обосновката предложената цена за 

изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор е определена съобразно фирмените 

разчети на оптимизиран екип от технически правоспособните технически лица, които пряко 

ще бъдат заети с изпълнение на поръчката, като са спазени изискването за минимална цена 

на труда и минимална печалба, взети са в предвид обема и повтаряемостта при някои видове 

СМР и е отчетен опита на специалистите, придобит при изпълнение на подобни по 

характер обекти.   

„Елит Консулт” ЕООД изяснява, че е създало много добра организация за документиране, 

контрол и обратна проследимост на оперативните действия на експертите при 

осъществяване на строителния надзор на всеки конкретен строеж. Чрез съществуващата 

вътрешна компютърна мрежа между експертите от различните специалности текущата 

информация по контрола и достигнатата стенен на обработка и документално 

приключване на отделните процеси в хода на изпълнението на строежа: 

- Пести време и човеко-часове за работа; 

- Не губи време за допълнителни материални разходи при обработката на 

документацията; 

- Максимално намалява времето за решаване на възникнали проблеми и несъответствия по 

различни процедури в процеса на надзора. 

Според обосновката всичко това води до силно намаляване на човеко-часовете при 

осъществяване на услугите, без да се намалява времето за надзор на строежа на място, 

намалява се само времето за допълнителна обработка образците документи предвидени по 

ЗУТ и свързаните наредби, като на тази база е постигнато значително намаляване на 

основния разходен елемент в калкулацията на услугата, а именно дела на труда. 

Според обосновката отчетено е и обстоятелството, че участникът разполага със 

собствена измервателна техника и собствен транспорт за осъществяване на необходимия 

контрол при изпълнение на СМР, което ще позволи да се намалят разходите за 

командировъчни и др. по време на изпълнение на поръчката. 

Дружеството изяснява, че базирайки се на: присъственото време на всеки от експертите по 

съответните части на проекта при изпълняване на съответните СМР; крайния срок за 

приключване на поръчката; часовата ставка на всеки от експертите и необходимите 
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разходи е формирало следната предложена цена - 26 800 лв. без ДДС, като за целите на 

предложението са били извършени подробни анализи на всички налични данни за проекта и се 

е запознало на място с особеностите на обектите, предмет на обособената позиция. 

В допълнение на предоставената информация относно конкретните обекти „Елит 

Консулт” ЕООД изяснява, че разполага с натрупан практически опит при изпълнението на 

сходни обекти, като съчетанието на практически познания и фирмената политика за 

определяне на цени позволява да постигне икономичност при изпълнението па поръчката, 

съгласно чл.70, ал.2, т.4 от ЗОП (отм.). 

Според участникът в неговата подробна писмена обосновка за предложената цена за 

изпълнение, той посочва следните основополагащи позиции и елементи за формиране на 

цената, а именно: 

ИКОНОМИЧНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Необходима издръжка за персонала 

- Експертите, които са ангажирани, са съобразени с видовете дейности за изпълнение на 

поръчката; 

- Заетостта на всеки експерт е определена така, че да гарантира качествено изпълнение 

на поръчката; 

- Участие на специалисти по различните части, според максимална възможна 

продължителност за приключване на проекта. Месечните разходи за специалистите 

зависят от тяхната ангажираност, в зависимост от графика и срока за изпълнение. 

2. Метод на ценообразуване: 

- Според обосновката предложената цена за изпълнение на услугите за обектите, предмет 

на горецитираната обособена позиция е в съответствие с политиката на фирмата за 

определяне на цени, като е използван разходния подход за ценообразуване, при който са 

взети в предвид всички очаквани разходи на база на дългогодишния опит и предварително 

проучване на проекта; 

- Използвани са основно разходите за труд (на база часова ставка лв./час), материали и 

транспорт, съгласно определения екип специалисти и тяхната заетост. Според 

обосновката формираните цени са съобразени и с факта, че специалистите са в списъка 

на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности, назначени по 

трудов или граждански договор, в „ЕЛИТ КОНСУЛТ – 67“ ЕООД, за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване 

на строителен надзор за строежите но отделните категории на чл.137, ал.1 от Закона 

за устройство на територията /ЗУТ/ и имат ангажираност и на други сходни обекти в 

близост до обекта на поръчката; 

- В разходите за обектите, предмет на обособената позиция, са включени разходи за наем 

на офис и квартира и предвидените консумативи. 

Според обосновката благоприятни за дружеството при формиране на цената са: 

Наемане на офис в гр. Смолян, който административно ще обслужва и други обекти, сходни 

с предмета на поръчката, за които фирмата ще ползва услугите на своите експерти, 

наличието на обекти в близост до обекта на поръчката определя и оптимизирането на 

разходите, тъй като комбинирането на транспортните разходи за един или повече обекти 

води до намаляване на общата стойност на разходите за конкретния обект. Натрупания 

опит от организацията на работа при редица изпълнени обекти, сходни с предмета на 

поръчката, оптимизира работата и дейността на екипа и намалява времето за изпълнение, 

следователно и разходите, формирани на база часова ставка на отделния експерт. 

 



                                       

18 

 

Разходи за изпълнение на услугата: 

Дейности Заетост 

Часове 

Единична 

цена 

Обща цена 

I. Заетост експерти 

Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

1. 
Арх. Мануел Димитров Манолов 

16 
50.00 

800.00 

2. Арх. Ели Димитрова Крайчева 16 50.00 800.00 

3. Инж. Славка Кузманова Содева 24 50.00 1200.00 

4. Инж. Илко Благов Овчаров 24 50.00 1200.00 

5. Инж. Елена Борисова Ленина 16 50.00 800.00 

6. Инж. Ката lima Зафирова 

Марковска 

16 50.00 800.00 

7. Инж. Методи Георгиев Попов 16 50.00 800.00 

8. Инж. Евстати Илчев Начев 16 50.00 800.00 

9. Инж. Тодор Христов Захов 16 

 .  ......  

50.00 800.00 

Упражняване на строителен надзор но време на строителството 

1. Арх. Мануел Димитров Манолов 70 30.00 2 100.00 

2. Арх. Ели Димитрова Крайчева 70 30.00 2 100.00 

3. Инж. Славка Кузманова Содева 40 30.00 1200.00 

4. Инж. Илко Благов Овчаров 70 30.00 2 100.00 

5. Инж. Елена Борисова Ленина 20 30.00 600.00 

6. Инж. Каталина Зафирова 

Марковска 

20 30.00 600.00 

7. Инж. Методи Георгиев Попов 20 30.00 600.00 

8. Инж. Евстати Илчев Ил чев 20 30.00 600.00 

9. Инж. Тодор Христов Захов 20 30.00 600.00 

Сума т.1 18 500 

11 Други разходи 

Транспортни разходи КМ 6 600 0.20 1320 

Офис разходи     

Наем месец 4 

 ...........   

250.00          1 000 
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Мотиви: 

Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП 

(отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 

обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 

предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 

участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна 

помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, 

които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това задължение 

участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв 

начин не са относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

В обосновката си участникът изтъква наличие на натрупан практически опит при 

изпълнение на сходни обекти. Обективните обстоятелства не са относими и не могат да 

съвпадат с критериите за подбор, поради което допускането на елементи от критериите за 

подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.) в 

писмената обосновка, означава заобикаляне на закона. Наличието на изпълнени услуги по 

оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по 

отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване представлява покрито 

изискване за подбор, а не обективно изключително благоприятно условиe за изпълнението на 

поръчката, обосноваващо оферирането на изключително ниски цени, а и участникът по 

никакъв начин не е удостоверил използването на иновативен, изключителен, технически и 

формиран в резултат на описания опит подход, свързан с изпълнението, който да обоснова 

оферирането на изключително ниски цени за изпълнение. Не е представена конкретна 

предварително разработена методика или план на изпълнение, което би удостоверило 

значението на претендирания опит и би обосновало отражението му за оферирането на 

изключително ниски цени за изпълнение, т.е. не е видно с какво опитът на участника се 

различава от този на останалите участници, за да доведе до различно при него оптимизиране 

на работата и намаляване на разходите. Изложеното се отнася и за позоваването на 

квалификацията и опита на ангажираните специалисти, придобит при изпълнението на 

подобни по характер обекти. Всеки участник е удостоверил, че притежава правото за 

извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване 

на строителен надзор, като една от предпоставките за това е и да разполага с нает по трудов 

или друг договор екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и 

технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите 

и/или упражняване на строителен надзор. Следователно позоваването на опита на участника и 

специалистите му без представяне на допълнителни обвързващи опита с предложената цена 

обективни обстоятелства не следва да дава преимущество на участник или да е основание за 

приемане на обосновката му, доколкото изтъкнатите обстоятелства са общи и относими към 

всички други участници. За изпълнението на поръчката всеки участник следва да използва 

опитни и квалифицирани специалисти от списъка на правоспособните физически лица с 

различните специалности в състава му, назначени по трудов или граждански договор, за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

консумативи месец 4 200.00 800 

Разходи за квартира     

наем месец 4 500.00 2 000 

консумативи месец 4 150 600 

Сума т.Н 5 720 

Сума т.1 и т.11 24 220 

Печалба 2 580 

Общо 26800 
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упражняване на строителен надзор за строежите но отделните категории на чл.137, ал.1 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Обосновката на участника в голяма част е изградена и върху наличието на 

обстоятелства, които са нормално присъщи и необходими за изпълнението на поръчката, като 

същите би следвало да са отчетени, предвидени и/или налични за всеки участник с оглед 

подготовката на офертата за участие в процедурата и осигуряване на качественото й 

изпълнение /извършени подробни анализи на всички налични данни за проекта, като за целта 

запознаване на място с особеностите на обектите, предмет на обособената позиция; 

съобразяване с фирмените разчети на оптимизиран екип за изпълнение на поръчката; наличие 

на организация за документиране, контрол и обратна проследимост на оперативните действия 

на експертите при осъществяване на строителния надзор на всеки конкретен строеж; 

използване на съществуваща вътрешна компютърна мрежа между експертите от различните 

специалности, на текуща информация по контрола и достигнатата стенен на обработка и 

документално приключване на отделните процеси в хода на изпълнението на строежа; 

осигуряване на техническа обезпеченост, включваща наличие на собствена измервателна 

техника и собствен транспорт; съобразяване на ангажираните експерти с видовете дейности за 

изпълнение на поръчката; определяне на заетост на всеки експерт, така че да гарантира 

качествено изпълнение на поръчката; участие на специалисти по различните части според 

максимална възможна продължителност за приключване на проекта; предлагане на цена за 

изпълнение на услугите за обектите в съответствие с политиката на фирмата за определяне на 

цени при използване на разходния подход за ценообразуване, при който са взети предвид 

всички очаквани разходи на база на дългогодишния опит и предварително проучване на 

проекта/. Никое от посочените обстоятелства не би могло реално да обосновава оферирането 

на изключително ниска цена за изпълнение на поръчката. Действията по запознаване и 

планиране би следвало да са извършени от всеки участник с оглед подготовката на офертата за 

участие в процедурата и преценка относно ангажирането за изпълнението на поръчката. 

Неслучайно, всеки участник е декларирал в офертата си, че е запознат с предвидените условия 

на поръчката, състоянието на обектите, условията и рисковете, свързани с финансирането, 

строителството, както и всички документи, включени в книжата и приема да изпълни всички 

задължения, произтичащи от обявените условия. Нормално за всеки участник при подготовка 

на параметрите на предложението му за участие в подобна обществена поръчка е да е 

извършил проучаване и анализ на наличните данни, оглед и елементарни замервания на всеки 

включен обект, цялостно запознаване с документацията за обществената поръчка, разчет, 

анализ и подбор на ресурсите си, планиране на ангажираността на необходимите експерти 

съобразно квалификацията им и спецификите на всеки обект, както и преценка за очаквани 

разходи и параметри на ценовото предложение. За формиране на предложението му, което го 

обвързва в процедурата, най-логичното е участникът да е положил усилия за запознаване с 

особеностите и спецификите обектите и изготвената за всеки от тях документация. 

Участникът се позовава на създадена организация за документиране, контрол и обратна 

проследимост на оперативните действия на експертите при осъществяване на строителния 

надзор на всеки конкретен строеж, използване на съществуваща вътрешна компютърна мрежа 

между експертите от различните специалности, на текуща информация по контрола и 

достигнатата стенен на обработка и документално приключване на отделните процеси в хода 

на изпълнението на строежа и постигната техническа обезпеченост за изпълнението на 

поръчката. Направеното изложение не само че визира прекалено общи идеи, чието 

реализиране не е описано как би повлияло в конкретно стойностно изражение на направеното 

предложение за ниска цена, но също така не съдържа в себе си никакви елементи, които да го 

свързват с някое от обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). В оперативната 

самостоятелност на участника е организирането на процесите при реализиране на поръчката, 

която включва услуги в две направления – оценяване на съответствието на инвестиционни 

проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на строителни 

обекти. За реализиране на изпълнението е необходима комплексна работа на специалисти от 

различни специалности, но отговорността за качеството на тяхната работа се носи от 
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изпълнителя. Напълно нормално е при изпълнението на поръчката специалистите по 

отделните части да си сътрудничат и да използват създадената в предходни етапи на 

изпълнението база данни, като процесът на изпълнението да бъде надлежно документиран, 

проследим и възможен за осъществяване на контрол. Екипността е необходимо условие, без 

което изпълнението на поръчката би било невъзможно. Също нормално за всеки участник при 

подготовка на параметрите на предложението му за участие в подобна обществена поръчка е 

да е извършил разчет, анализ и подбор на ресурсите си, планиране на ангажираността на 

необходимите експерти съобразно квалификацията им и спецификите на всеки обект, както и 

преценка за очаквани разходи и параметри на ценовото предложение. Присъщо за осигуряване 

на качеството на изпълнението на поръчката е ключовите специалисти на участника да са 

определени в зависимост от изискванията на възложителя и видовете дейности на поръчката и 

заетостта им да покрива планираната продължителност на строителството, като в 

оперативната самостоятелност на участника е как да определи фирмената си политика за 

ценообразуване, която е представена само като общи възгледи, и как да организира 

ангажираността на конкретни специалисти, но съобразно изискванията на възложителя към 

изпълнението. Не се съдържа изключителност и в предвижданията за осигуряване на 

техническа обезпеченост, включваща наличие на собствена измервателна техника и собствен 

транспорт. Нормално за всяка консултантска фирма е да разполага с оборудван офис, снабден 

с необходими софтуерни продукти, компютърна и измервателна техника и транспортни 

средства, като посочените обстоятелства не са съпроводени с никакви конкретни и по-

специфични предвиждания, от които да е видно създаденото предимство на финансовото 

предложение на участника спрямо оферираните цени от останалите участници. Такава 

представените общи предвиждания за организация,  материалната осигуреност и създаване на 

условия за работа не са от категорията на обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

доколкото представлява нормално присъщо към изпълнението задължение. Всеки изпълнител 

на подобен договор би следвало да организира и съгласува работата на експертите си, както и 

да съдейства за осигуряване на условия за качествената им работа в срок. 

В оперативната самостоятелност на участника е да прецени дали ежедневно да 

извършва превоз на експертите му за целите на изпълнение на поръчката до всеки строителен 

обект, или да настани същите на квартира и да им осигури офис в близост до строителните 

обекти, но в зависимост от избраното решение следва да бъдат удостоверени финансовите му 

измерения и предимства. Участникът предвижда експертите му да имат ангажираност и на 

други сходни обекти в близост до обекта на поръчката и да наеме офис в гр. Смолян, който 

административно да обслужва и други близки обекти до този, предмета на поръчката, като 

това да доведе до оптимизиране на разходите, комбиниране на транспортните разходи и 

намаляване на общата стойност на разходите за конкретния обект. От една страна посоченото 

твърдение е лишено от конкретика и не е удостоверено с каквито и да било доказателства, 

които да обосновават по някакъв начин оферирането на посочената цена, а от друга страна 

въпреки че участникът планира комбиниране на изпълнението на договора с други непосочени 

изрично договори, което да доведе до значително намаляване на себестойността на услугата, 

не е представен какъвто и да било организационен план за съвместно изпълнение на всички 

обекти, от който да се прецени обективността на изложеното твърдение и да се прецени 

конкретно изчислимото икономическо и финансово отражение на комбинираното 

изпълнението върху оферираната цена. Твърденията за успоредно изпълнение на 

консултантски услуги на различни обекти не са подкрепени от никакви конкретни данни и 

обосновани финансови разчети, които да покажат и докажат по безспорен начин как е 

достигнато до оферираната по-ниска цена и каква е връзката им с начина на формиране на 

предложената цена. След анализ на съдържанието на посочената част комисията констатира, 

че направеното изложение визира прекалено общи идеи, чието реализиране не е описано как 

би повлияло в конкретно стойностно изражение на направеното предложение за ниска цена.  

На последно място участникът излага общи възгледи за ценообразуването при 

изпълнението на поръчката, като дава конкретни фирмени разчети за: разходи за заетост на 

експертите на база на предвиждания за заетост на всеки експертите в часове, единична и обща 
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цена за изпълнение на ангажимента им; транспортни разходи на база на предвиждания за 

изминато разстояние в километри, единична цена за километър и обща цена; офис разходи, 

включващи месечни разходи за наем и консумативи; разходи за квартира, включващи месечни 

разходи за наем и консумативи. Представеният примерен разчет по осреднени показатели за 

двете дейности – оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството, сам по себе си не доказва икономичност при 

формиране на по-благоприятна цена и не посочва обективни обстоятелства, свързани с 

икономичност при изпълнение на обществената поръчка или някое от обстоятелствата по 

чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), а единствено представлява аритметичен сбор на суми, които са 

декларативни и приети от самия участник, без да са еднозначно доказани. Участникът е 

направил предвиждания за заетост на всеки от предвидените за изпълнението на поръчката 

експерти в часове и за единична и обща цена за изпълнение на ангажимента им, но не е отчел, 

че изпълнението на поръчката обхваща 3 (три) строителни обекта, както следва: 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51, като не са видни предвижданията му 

за заетост за всеки от обектите поотделно. Прави впечатление, че съгласно клаузите на 

проекта на договор и техническото задание към него задължение на изпълнителя за всеки 

обект е не само да осъществява пълен контрол по време на строителството и да обезпечи 

постоянно присъствие на експерти по съответните части в зависимост от изпълняваните 

строителни работи, но и да изпълнява от името на възложителя функциите на координатор по 

безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за 

минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, 

предвидени в посочената Наредба. След анализ на съдържанието на посоченaта информация 

комисията констатира, че най-общо участникът предвижда: изпълнението на ангажимента по 

изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти за трите обекта от всички 

специалисти да бъде осъществено в рамките на 160 часа или над 17 човеко дни общо, което 

при съпоставяне с изискуемия брой специалисти означава, че участникът предвижда 

продължителност на ангажимента на един ключов специалист общо за трите обекта да бъде 

съответно 2 или 3 човеко дни; изпълнението на ангажимента по осъществяване на строителен 

надзор за трите обекта от всички специалисти да бъде осъществено в рамките на 350 часа или 

над 38 човеко дни общо, което при съпоставяне с изискуемия брой специалисти означава, че 

участникът предвижда продължителност на ангажимента на един ключов специалист общо за 

трите обекта да бъде съответно 8.75, 5 или 2,5 човеко дни. От анализа на клаузите на проекта 

на договор и техническото задание е видно, че възложителят предвижда обем на услугите по 

строителни обекти, които не биха могли да бъдат изпълнени от консултанта в рамките на 

предвидените човеко дни от съответен експерт, без с това да бъде създаден риск за качеството 

на предоставената услуга. Предвижданията на участника за заетост на експертите в часове не 

осигуряват постоянно присъствие на експертите по съответните части в зависимост от 

изпълняваните строителни работи и на лица за всеки строителен обект, които да осъществяват 

функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, 

ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителните работи. Не са посочени каквито и да е конкретни 

мероприятия, които да оправдават посоченото изключителното намаляване на броя часове, 

които участникът предвижда да вложи при изпълнението, и в същото време да предоставят 

гаранции за качественото и в навременно изпълнение на консултантските ангажименти. 

Посоченото формира извод, че при осъществяване на консултантския ангажимент единствено 

в рамките на предвидения от участника брой часове несъмнено би довело до необходимост от 

влагане на допълнителни часове по осъществяване на поръчката, което би било свързано и с 

допълнителни разходи и финансови средства. Не може да се приеме за разчет на разходите за 

транспорт заявената сума от 1 320 лв., защото не е доказано как са определени общият пробег 

в километри и разходната норма на горивото (липсва информация относно наличните 

автомобили на участника, които ще се ползват) и дали така определената разходна норма 

съответства на техническите им характеристики. Не може да се приеме за разчет на разходите 
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за офис заявената сума от 1 800 лв., защото не е доказано как са определени общата месечна 

цена за наем от 250 лева и общата месечна цена за консумативи в размер на 200 лева. Не може 

да се приеме за разчет на разходите за квартира заявената сума от 2 600 лева, защото не е 

доказано как са определени общата месечна цена за наем от 500 лева и общата месечна цена за 

консумативи в размер на 150 лева. Не са изяснени местоположението и площите на 

предвидените за наемане помещения, не е видно дали същите са достатъчни за осигуряване на 

условия за работа и нощувки на всички специалисти на участника, като липсва представено 

планиране за ползването им.  

Видно от направеното от участника планиране на цената за изпълнение на поръчката е, 

че не са предвидени и допълнителни (непредвидени) разходи, които биха възникнали в хода 

на изпълнение на договора и при появата на скрити дефекти в гаранционния период, когато 

също трябва да се извършва строителен надзор до отстраняването им съгласно клаузите на 

техническото задание, неразделна част от договора за изпълнение. Съгласно разпоредбата на 

т.1.19 от Раздел ІІІ – „Изпълнение на дейностите, предмет на поръчката“ от техническото 

задание при появата на дефекти изпълнителят на строителния надзор в съответствие с чл. 168 

от ЗУТ се ангажира за негова сметка да участва при констатирането им и да упражняват 

строителен надзор при отстраняването им за периода на минималните гаранционни срокове по 

Наредба № 2 от 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 на съответните видове строителни работи. Това са разходи, които всеки 

участник следва да предвиди в цената и тяхното включване произтича от заложеното в 

условията на поръчката. 

Така представена, информацията в подадената обосновка не отговаря на критериите, на 

които следва да отговори подробната писмена обосновка, разписани в разпоредбата на чл.70, 

ал.2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи 

обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни 

условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или 

получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи 

факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката по никакъв начин не са относими към някоя от категорията факти, 

посочени в посочената разпоредба. Предложението на участника: не съдържа в себе си 

елемент на уникалност и творчески подход, които да не са предлагани досега от други 

участници в поръчки с подобен предмет; не е свързано с техническо решение, което да 

съдържа в себе си новост или обективни и конкретни данни защо или с какво именно 

създадената организация на работа представлява спрямо този участник по-специално 

техническо решение, позволяващо му постигането на ниска цена; не съдържа наведени 

обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия и икономичност при 

изпълнението на обществената поръчка, които да бъдат основание за приемане на 

обосновката, защото липсват конкретни данни и обосновани и доказани финансови разчети, 

които да покажат и докажат по безспорен начин как е достигнато до оферираната по-ниска 

цена и елементите на ценообразуване; не претендира за наличие на държавна помощ. Най-

общо предвижданията на участника не са доказани и/или не показват каква е връзката им с 

начина на формиране на предложената цена.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на предложената 

цена за изпълнение на поръчката. 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ЕЛИТ КОНСУЛТ - 

67” ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

обосноваващи реалността и обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката 

в размер на 26 800.00 лв. без ДДС по обособена позиция №4. 
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Обособена позиция № 6: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1: 
 

 

След като беше установено, че офертата на участника „ПАЛАЗОВА” ЕООД съдържа 

предложение за цена за изпълнение на поръчката, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни цени за 

изпълнение на поръчката, правилно с писмо с изх. № ДЛ000932 от 17.08.2016г. от участника 

„ПАЛАЗОВА” ЕООД е изискано да представи в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването 

подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката. Получаването на 

уведомлението от страна на участника е удостоверено с обратна разписка от 19.08.2016г.. Преди 

изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ000932_001 от 24.08.2016г. се 

установи, че е заведена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката.  

След подробен анализ на обосновката на „ПАЛАЗОВА” ЕООД по отношение на 

предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице основанията, 

закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да 

бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка: 

Служителите, изпълняващи дейността строителен надзор, са на постоянни трудови и 

граждански договори към фирмата. По всяка от специалностите фирмата разполага със 

доказани специалисти, което обуславя възможност за експедитивно и своевременно 

изпълнение на задачите. 

Собствен офис, ситуиран в гр. Асеновград, на 80 км. от гр. Смолян, като основен екип на 

фирмата от град Асеновград, което обуславя възможността за пътуване до обекта с един 

автомобил. Разполагаемост на всички служители на фирмата с мобилни телефони, които 

участват в корпоративна мобилна група, което драстично намалява разходите за мобилни 

комуникации. Възможност за откриване на мобилни офиси на строителната площадка, 

осигурени с необходимите технически, измервателни и комуникационни средства за 

осъществяване на дейността си, който ще се използва от екипа за съответната задача. 

Приложена разбивка на разходите за изпълнение на услугите при отчитане на всички 

очаквани разходи на база на дългогодишен му опит в сферата на консултантската дейност 

и строителния надзор, както и утвърдения във фирмата начин на ценообразуване. 

Натрупан опит при извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и 

упражняване на строителен надзор на обекти от различен характер, доказано от 

приложените към обществената поръчка референции. 

Разполагаемост с високо квалифицирани експерти по всички специалности, включени в 

списъците на дружеството неразделна част от Лицензите, изключително добре познаващи 

нормативната уредба в строителния сектор, със значителен опит в упражняването на 

строителен надзор съгласно изискванията на чл. 168 от ЗУТ и строителното 

законодателство на България. 

Разполагаемост със съвременна офис техника, оборудване и консумативи, което предполага 

ниски разходи за логистика.  
Икономически елементи Калкулационни 

статии 
1. Разходи за 

материали : 
Основни и спомагателни 
материали(канцеларски материали, 
нормативна литература, софтуер и хардуер и 
др.); транспорт, консумативи и др. 

1. Разходи 
материали 
2. Разходи 
горива и 
енергия 

2. 
Разходи 

външни услуги 

Разходи за ползвани услуги от трети лица, в 

т.ч. реклама, договори сервиз, телефонни 

услуги, интернет, застраховки и др.разходи; 

3. Разходи 
външни услуги 
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3. 
Разходи за 

възнаграждени 

я 

Включват се разходите за възнаграждения, 
определени със сключените трудови и 
граждански договори - служители, 
консултанти и надзорници 

4. Разходи за 

възнаграждени 

я 4. Разходи 

амортизация 

Включват се амортизациите на 
материалните и нематериални дълготрайни 
активи 

5. Разходи за 
амортизация 

5. Разходи 

осигуровки 
Включват се всички разходи свързани със 

задължителното осигуряване на наетите 

работници и служители, които са за сметка 

на работодателя 

б. Разходи за 
осигуровки 

6. Разходи 

данъци 
Включва се всички разходи за данъци, 

дължими от дружеството съгласно 

българското данъчно законодателство 

7. Разходи 
данъци 

7. Разходи за 
офис 

Включва разходите по наемане на офис или 
монтиране на преносим такъв в близост до 
обектите 

8. Разход "офис 
на място" 

8. Други разходи 
Разходи, които не са включени в по-горе 

изброените категории - командировки, 

семинари, изложения и др. 

9. Други 
разходи 

 
Подробна разбивка на разходите за услуги: 
Разходи по изпълнение на 
договора 

Стойност - % от обявената Стойност на 

 цена в ценовото ценовото 
предложение 

 предложение 21600 

1. Разходи материали 6 1296 

2. Разходи горива и енергия 7.5 1620 

3. Разходи външни услуги 6 1296 

4. Разходи за възнаграждения 44 9504 

5. Разходи за амортизация 4 864 

6. Разходи за осигуровки 8 1728 

7. Разходи данъци 2 432 

8. Разход "офис на място" 6 1296 

9. Други разходи 2.5 540 

Общо вс. очаквани разходи 86  
Печалба 14 3024 

Тотал 100 21600 

Забележка: (включени са само осигуровките по трудовите договори). 
Мотиви: 

Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП 

(отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 

обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 

предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 

участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна 

помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, 

които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това задължение 

участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв 

начин не са относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

В обосновката си участникът изтъква наличие на натрупан опит при извършване на 

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на 

обекти от различен характер, доказано от приложените към обществената поръчка 

референции. Обективните обстоятелства не са относими и не могат да съвпадат с критериите 
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за подбор, поради което допускането на елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, 

като обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.) в писмената обосновка, означава 

заобикаляне на закона. Наличието на изпълнени услуги по оценяване на съответствието на 

инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за 

обществено и/или жилищно обслужване представлява покрито изискване за подбор, а не 

обективно изключително благоприятно условиe за изпълнението на поръчката, обосноваващо 

оферирането на изключително ниски цени, а и участникът по никакъв начин не е удостоверил 

използването на иновативен, изключителен, технически и формиран в резултат на описания 

опит подход, свързан с изпълнението, който да обоснова оферирането на изключително ниски 

цени за изпълнение. Не е представена конкретна предварително разработена методика или 

план на изпълнение, което би удостоверило значението на претендирания опит и би 

обосновало отражението му за оферирането на изключително ниски цени за изпълнение. 

Изложеното се отнася и за позоваването на квалификацията и опита на ангажираните за 

изпълнението на поръчката специалисти, придобит при изпълнението на подобни по характер 

обекти. Всеки участник е удостоверил, че притежава правото за извършване на оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, като 

една от предпоставките за това е и да разполага с нает по трудов или друг договор екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на 

строителен надзор. Следователно позоваването на опита на участника и специалистите му без 

представяне на допълнителни обвързващи опита с предложената цена обективни 

обстоятелства не следва да дава преимущество на участник или да е основание за приемане на 

обосновката му, доколкото изтъкнатите обстоятелства са общи и относими към всички други 

участници. За изпълнението на поръчката всеки участник следва да използва с доказани 

опитни и квалифицирани специалисти от списъка на правоспособните физически лица с 

различните специалности в състава му, назначени по трудов или граждански договор, за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор за строежите но отделните категории на чл.137, ал.1 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Обосновката на участника в голяма част е изградена и върху наличието на 

обстоятелства, които са нормално присъщи и необходими за изпълнението на поръчката, като 

същите би следвало да са отчетени, предвидени и/или налични за всеки участник с оглед 

подготовката на офертата за участие в процедурата и осигуряване на качественото й 

изпълнение. Нормално за всяка консултантска фирма е да притежава възможности за 

осигуряване на нискостойностна телефоннна връзка между експертите си с неограничени 

възможности за разговори, автомобили за осъществяване на транспорт по изпълняваните 

обекти и оборудван офис, снабден с компютърна и измервателна техника, необходими 

софтуерни продукти, като посочените обстоятелства не са съпроводени с никакви конкретни и 

по-специфични предвиждания, от които да е видно създаденото предимство на финансовото 

предложение на участника спрямо оферираните цени от останалите участници. Действително, 

в оперативната самостоятелност на участника е да прецени дали да използва централния си 

офис, или да разкрие мобилни офиси на строителната площадка, осигурени с необходимите 

технически, измервателни и комуникационни средства за осъществяване на дейността, който 

ще се използват от екипа за съответната задача. Участникът разчита, че това би свело 

транспортните и комуникационни разходи до минимум, но по никакъв начин не е извършил 

предвиждане, че за да намали транспортните разходи следва да осигури и нощувки на 

експертите си, които както беше посочено са от град Асеновград. Освен това разкриването на 

оборудвани мобилни офиси е свързано с редица разходи, за които участникът по никакъв 

начин не е посочил как са формирани, а единствено декларативно са посочени като обща сума. 

В случая по никакъв начин не са обективирани и удостоверени финансовите преимущества в 

конкретно числово изражение на избраното решение. 

На последно място участникът излага общи възгледи за икономическите елементи за 
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формиране на ценовото предложение, които са последвани от фирмени разчети за разходите 

по изпълнение на договора, като е посочил стойността им и процентното им съотношение в 

общата цена за изпълнение на поръчката. Представеният примерен разчет за разходите по 

изпълнение на договора сам по себе си не доказва икономичност при формиране на по-

благоприятна цена и не посочва обективни обстоятелства, свързани с икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка или някое от обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), а единствено представлява посочване на суми, които са декларативни и приети от 

самия участник, без да са еднозначно доказани. Не е видно как участникът е определил 

стойността на който и да било от посочените разходи: 1. Разходи материали; 2. Разходи горива 

и енергия; 3. Разходи външни услуги; 4. Разходи за възнаграждения; 5. Разходи за 

амортизация; 6. Разходи за осигуровки; 7. Разходи данъци; 8. Разход „офис на място“; 9. Други 

разходи. Посоченият разчет не може да се приеме за обективен, тъй като по никакъв начин не 

е видно са формирани посочените стойности. 

Съществен пропуск в направеното от участника планиране на цената за изпълнение на 

поръчката е, че не са предвидени и допълнителни (непредвидени) разходи, които биха 

възникнали в хода на изпълнение на договора и при появата на скрити дефекти в 

гаранционния период, когато също трябва да се извършва строителен надзор до 

отстраняването им съгласно клаузите на техническото задание, неразделна част от договора за 

изпълнение. Съгласно разпоредбата на т.1.19 от Раздел ІІІ – „Изпълнение на дейностите, 

предмет на поръчката“ от техническото задание при появата на дефекти изпълнителят на 

строителния надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ се ангажира за негова сметка да участва 

при констатирането им и да упражняват строителен надзор при отстраняването им за периода 

на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 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 на съответните видове 

строителни работи. Това са разходи, които всеки участник следва да предвиди в цената и 

тяхното включване произтича от заложеното в условията на поръчката. 

Така представена, информацията в подадената обосновка не отговаря на критериите, на 

които следва да отговори подробната писмена обосновка, разписани в разпоредбата на чл.70, 

ал.2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи 

обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни 

условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или 

получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи 

факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката по никакъв начин не са относими към някоя от категорията факти, 

посочени в посочената разпоредба. Предложението на участника: не съдържа в себе си 

елемент на уникалност и творчески подход, които да не са предлагани досега от други 

участници в поръчки с подобен предмет; не е свързано с техническо решение, което да 

съдържа в себе си новост или обективни и конкретни данни защо или с какво именно 

създадената организация на работа представлява спрямо този участник по-специално 

техническо решение, позволяващо му постигането на ниска цена; не съдържа наведени 

обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия и икономичност при 

изпълнението на обществената поръчка, които да бъдат основание за приемане на 

обосновката, защото липсват конкретни данни и обосновани и доказани финансови разчети, 

които да покажат и докажат по безспорен начин как е достигнато до оферираната по-ниска 

цена и елементите на ценообразуване; не претендира за наличие на държавна помощ. Най-

общо предвижданията на участника не са доказани и/или не показват каква е връзката им с 

начина на формиране на предложената цена.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на предложената 

цена за изпълнение на поръчката. 
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Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ПАЛАЗОВА” ЕООД 

не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), обосноваващи 

реалността и обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на     

21 600.00 лв. без ДДС по обособена позиция № 6. 

 

 

Обособена позиция № 7: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10: 
 

 

След като беше установено, че офертата на участника „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД съдържа 

предложение за цена за изпълнение на поръчката, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни цени за 

изпълнение на поръчката, правилно с писмо с изх. № ДЛ000932 от 17.08.2016г. от участника „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД е изискано да представи в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна 

писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката. Получаването на 

уведомлението от страна на участника е удостоверено с обратна разписка от 19.08.2016г.. Преди 

изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ000932_001 от 23.08.2016г. се 

установи, че е заведена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката.  

След подробен анализ на обосновката на „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД по отношение 

на предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице 

основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на 

дружеството следва да бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка: 

1. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД разполага с подробна и широко обхватна база данни в цифров 

вид за голям брой различни по характера си сгради и съоръжения, за които е изготвила 

оценка за съответствието и е упражнила строителен надзор. Тази база данни обхваща 

информация за нормативните изисквания, които са действали по време на проектирането и 

строителството на сградите и съоръженията, а така също и изискванията към тях по 

време на изграждането и въвеждането в експлоатация. Според участникът използването на 

тази база данни осигурява рязко намаляване на времето за изготвяне на докладите за оценка 

на съответствието и за въвеждането на строежа в експлоатация и за изготвяне на 

техническия паспорт, а от там създава и условия за икономичност при използването на 

ресурса от експерти - консултанти, които ще участвуват при изпълнение на обществената 

поръчка. 

2. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД изяснява, че разполага със съвременна собствена компютърна 

система - сървъри и автоматизирани работни места, а така също с отлична 

размножителна база и автомобилен парк. Това дава възможност с минимални разходи и за 

максимално кратко време да бъдат изготвяни всички необходими документи, а също така да 

се достига бързо и лесно до строежа. 

3. Според обосновката „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД е извършила заснемането на трите 

сгради, направила е обследване на техническите характеристики на тези сгради, изготвила е 

доклади за тези технически характеристики и е съставила и регистрирала техническите 

паспорти за тях. Подробното познаване на сградите дава възможност за рязко намаляване 

на времето за запознаване с проектите и не изисква никакво ново допълнително време за 

запознаване със съществуващите сгради. Това води до намаляване на разходите както за 

оценката за съответствие така и при провеждане на самия строителен надзор и при 

актуализация на техническия паспорт след приключване на изпълнението на СМР. 

4. Обосновката изяснява, че за изпълнение на поръчката се предвижда да участвуват: 

4.1. При оценка на съответствието на инвестиционния проект - 6(шест) души експерти 

4.2. При осъществяването на строителния надзор и изготвянето на техническия паспорт - 

8(осем) души експерти, като всички предвидени да участвуват експерти, са с дългогодишен 

(над десет години) професионален опит в областта на проектирането, техническия контрол 

и упражняването на надзор в строителството. Те имат натрупан опит при оценката за 



                                       

29 

съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и 

съставянето на технически паспорти - участвували са успешно в такава дейност за над 40 

броя различни по характер обекти. 

5. По-долу дружеството изяснява, че е предложило подробна финансова справка за 

разходите по осъществяване изпълнението на обществената поръчка, които са 

диференцирани по видове дейности: 

А. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ към офертата участникът изяснява, че е посочил 

максимален срок за изпълнение на тази дейност за всяка една от сградите 14 

(четиринадесет) дни. 

Този срок е приет за база за изготвяне на следващите разчети на разходите за изпълнение 

на тази част от поръчката за всеки един от обектите поотделно. 

А1. Обект №1 - Многофамилна жилищна сграда - жк Нов Център, ул.Хан Аспарух №11. 

бл. №6: 

а) Разходи за посещаване от изпълнителя на възложителя за подписване на договор, за 

получаване на инвестиционните проекти и за предаване на заверените проекти и оценката 

за съответствието им - две посещения от 1 човек за по 1 ден - общо 2 дни - 62,68лв. 

(гориво) + 120,00лв.(работна заплата) = 182,68лв. 

б) Разходи за разходи за наем, телефон, електроенергия, питейна вода и други подобни - за 

два дни 60,00 х 2 = 120,00лв. 

 разстояние отиване и връщане - двукратно(включително разстоянията в населените 

места - Пловдив - Смолян) 2 х 2 х 105km = 420km; 

 разход на гориво бензин 7,5 l/100кт(използва се автомобил „ТОЙОТА РАФ 4 ХИБРИД” с 

бензинов двигател с обем 2 200ст
3
) - 420:100= 4,2 x 7,5= 31,5 l; 

 разходи за гориво - 31,5 l х 1,99лв/l(без ДДС за дата 21.08.2016г.) = 62,68лв.; 

 разходи за работна заплата при база брутна месечна работна заплата 1 100лв. - 1 100 : 

22 раб.дни = 50лв./ден : 8h = 6,25лв./h; 

 разходи за работна заплата за два дни - 2 х 50лв./ден = 100,00лв.; 

 разходи за наем, телефон, електроенергия, питейна вода и др.подобни: за един месец - 

900,00лв. - > за един ден - 1 200 : 20 = 60,00лв. - > за един час - 45,00 : 8 = 7,50лв. 

в) Разходи за изготвяне на оценка за съответствие участвуват 8(осем) души експерти) - 

1057,50лв. 

 разход време за запознаване на всеки експерт с инвестиционния проект по съответната 

част: 8 х 3h = 24h;  

 разход време за изготвяне на оценка за съответствие по всяка отделна част - 8 x 5  = 

40h; 

 разход време за обобщаване на отделните оценки и изготвяне на обща оценка за 

строежа, в т.ч. отпечатване, размножаване, комплектоване и подписване - 1 х 6h = 6h; 

 общ разход време за изготвяне на оценката: 70h; 

 разходи за труд за изготвяне на оценката: 70h х 6,52лв./h = 437,50лв.; 

 разход за материали за изготвяне на оценката: хартия, размножаване, папки и др. - 

95,00лв 

 Разходи за разходи за наем, телефон, електроенергия, питейна вода и др.подобни - за 

70h    70 х 7,50 = 525,00лв. 

Общо за т.А1: 1 360,18лв. 

Планирана печалба от дейност оценка за съответствие - 194,82лв., което се равнява на 

12,53%. 

А2. Обект 2 - Многофамилна жилищна сграда - „Блок Изгрев, гр. Смолян, ул. „Хаджи 

Христо Попгеоргиев” № 16. кв. Устово“: 

а) Разходи за посещаване от изпълнителя на възложителя за подписване на договор, за 

получаване на инвестиционните проекти и за предаване на заверените проекти и оценката 

за съответствието им - две посещения от 1 човек за по 1 ден - общо 2 дни - 62,68лв.(гориво) 

+ 120,00лв.(работна заплата) = 182,68лв. 
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б) Разходи за разходи за наем, телефон, електроенергия, питейна вода и други подобни - за 

два дни 60,00 х 2 = 120,00лв.: 

 Разстояние отиване и връщане - двукратно(включително разстоянията в населените 

места - Пловдив - Смолян) 2 х 2 х 105km = 420km; 

 разход на гориво бензин 7,5 1/100кт(използва се автомобил „ТОЙОТА РАФ 4 ХИБРИД” с 

бензинов двигател с обем 2 200ст
3
) - 420 : 100= 4,2 х 7,5= 31,51; 

 разходи за гориво - 31,51 х 1,99лв/1(без ДДС за дата 21.08.2016г.) = 62,68лв.; 

 разходи за работна заплата при база брутна месечна работна заплата 1 100лв. - 1 100 : 22 

раб.дни = 50лв./ден : 8h = 6,25лв./h; 

 разходи за работна заплата за два дни - 2 х 50лв./ден = 100,00лв.; 

 разходи за наем, телефон, електроенергия, питейна вода и др.подобни - за един месец - 

900,00лв. - > за един ден - 1 200 : 20 = 60,00лв. - > за един час - 45,00 : 8 = 7,50лв.; 

в) Разходи за изготвяне на оценка за съответствие участвуват 8(осем) души експерти) - 

917,28лв.: 

 Разход време за запознаване на всеки експерт с инвестиционния проект по съответната 

част: 8 х 2,5h = 20h; 

 Разход време за изготвяне на оценка за съответствие по всяка отделна част - 8 х 3,5 = 

28h; 

 Разход време за обобщаване на отделните оценки и изготвяне на обща оценка за строежа, 

в т.ч. отпечатване, размножаване, комплектоване и подписване - 1 х 6h = 6h; 

 Общ разход време за изготвяне на оценката: 54h; 

 Разходи за труд за изготвяне на оценката: 54h х 6,52лв./h = 417,28лв.; 

 Разход за материали за изготвяне на оценката: хартия, размножаване, папки и др. - 

95,00лв.; 

 Разходи за разходи за наем, телефон, електроенергия, питейна вода и др.подобни - за 54h 

54 х 7,50 = 405,00лв. 

Общо за т.А2: 1 219,96лв. 

Планирана печалба от дейност оценка за съответствие - 224,04лв., което се равнява на 

15,52%. 

АЗ. Обект № 3 - Многофамилна жилищна сграда - Бл. „Сдружение на собствениците на 

бл. Невястата 10, вх.А, вх.Б и вх.В - ул. Чан № 6“: 
а) Разходи за посещаване от изпълнителя на възложителя за подписване на договор, за 

получаване на инвестиционните проекти и за предаване на заверените проекти и оценката 

за съответствието им - две посещения от 1 човек за по 1 ден - общо 2 дни - 

62,68лв.(гориво) + 120,00лв.(работна заплата) = 182,68лв.; 

б) Разходи за разходи за наем, телефон, електроенергия, питейна вода и други подобни - за 

два дни 60,00 х 2 = 120,00лв.: 

• Разстояние отиване и връщане - двукратно(включително разстоянията в населените 

места - Пловдив - Смолян) 2 x 2 x 1 0 5 km  = 420km; 

• разход на гориво бензин 7,5 1/100кт(използва се автомобил „ТОЙОТА РАф 4 ХИБРИД” с 

бензинов двигател с обем 2 200cm
3
) - 420 : 100= 4,2 х 7,5= 31,5l; 

• разходи за гориво - 31,5l х 1,99лв/l(без ДДС за дата 21.08.2016г.) = 62,68лв.; 

• разходи за работна заплата при база брутна месечна работна заплата 1 100лв. - 1 100 : 22 

раб.дни = 50лв./ден : 8h = 6,25лв./h; 

• разходи за работна заплата за два дни - 2 х 50лв./ден = 100,00лв.; 

• разходи за наем, телефон, електроенергия, питейна вода и др.подобни - за един месец - 

900,00лв. - > за един ден - 1 200 : 20 = 60,00лв. - > за един час - 45,00 : 8 = 7,50лв.; 

в) Разходи за изготвяне на оценка за съответствие участвуват 8(осем) души експерти) - 

917,28лв.: 

 Разход време за запознаване на всеки експерт с инвестиционния проект по съответната 

част: 8 х 2,5h = 20h; 

 Разход време за изготвяне на оценка за съответствие по всяка отделна част - 8 х 3,5 = 
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28h; 

 Разход време за обобщаване на отделните оценки и изготвяне на обща оценка за строежа, 

в т.ч. отпечатване, размножаване, комплектоване и подписване -1 х 6h = 6h; 

 Общ разход време за изготвяне на оценката: 54h; 

 Разходи за труд за изготвяне на оценката: 54h х 6,52лв./h = 417,28лв.; 

 Разход за материали за изготвяне на оценката: хартия, размножаване, папки и др. - 

95,00лв.; 

 Разходи за разходи за наем, телефон, електроенергия, питейна вода и др.подобни - за 54h 

54 х 7,50 = 405,00лв. 

Общо за т.АЗ: 1 219,96лв. 

Планирана печалба от дейност оценка за съответствие - 113,04лв., което се равнява на 

8,4%. 

Б. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 
1. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД изяснява, че  разполага с подробна и широко обхватна база 

данни в цифров вид за голям брой строежи със сходен характер на този, който е предмет 

на обществената поръчка. Тази база данни обхваща образци на всички видове актове, 

протоколи, доклади, технически паспорти и други, които се съставят преди започване, по 

време и след приключване на строителството. Използването на тази база осигурява рязко 

намаляване на времето за изготвяне на необходимите документи, а от там и 

икономичност при използването на ресурса от експерти - консултанти, които ще 

участвуват при изпълнение на обществената поръчка. 

2. За изготвянето на акт Образец №15 и окончателния доклад за годност на строежа за 

въвеждане в експлоатация, ще се използват готови базови текстове от проектните 

документации чрез директното им цифровизиране със специализиран софтуер. Това води 

до чувствително намаляване на разхода на време, съответно на средства, за изпълнение на 

поръчката. 

3. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД изяснява съща така, че разполага със съвременни собствени 

размножителна база и автомобилен парк. Това дава възможност с минимални разходи и за 

кратко време да бъдат изготвяни всички необходими документи, а също така да се 

достига бързо и лесно до строежите. 

4. Според обосновката дружеството е извършило заснемането на трите сгради, 

направило е обследване на техническите характеристики на тези сгради, изготвило е 

доклади за тези технически характеристики и е съставила и регистрирала техническите 

паспорти за тях. Според обосновката подробното познаване на сградите и това, че КИМА 

КОНСУТ ЕООД ще направи и оценката за съответствие на инвестиционните проекти, 

дава възможност за свеждане на времето за запознаване с проектите почти до нула и не 

изисква никакво ново допълнително време за запознаване със съществуващите сгради. Това 

води до намаляване на разходите както за оценката за съответствие така и при про-

веждане на самия строителен надзор и при актуализация на техническия паспорт след 

приключване на изпълнението на СМР. 

5. Участникът предвижда за изпълнение на поръчката строителният надзор на строежа 

да се изпълнява общо от шест души експерти по следните части: Строителни 

конструкции, Водоснабдяване и канализация, Отопление, вентилация и климатизация, 

Електротехника, Архитектура и Координатор по безопасност и здраве, като всички 

предвидени да участвуват експерти, са с дългогодишен, над десет години, професионален 

опит в областта на проектирането, техническия контрол и упражняването на надзор в 

строителството. 

6. Участникът изяснява, че по-долу предлага подробна финансова справка за разходите по 

осъществяване изпълнението на обществената поръчка за всяка една обособена позиция 

поотделно, които са диференцирани по видове дейности : 

В обявлението за поръчката е посочен краен срок за изпълнение 31.12.2016г. Като се 

отчете необходимото време за изготвяне на оценката за съответствие на проекта и за 

издаване на разрешение за строеж, дружеството е приело приблизителен период от време 
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за изпълнение на тази дейност 4 (четири)месеца. 

Това определя продължителност в седмици 17(седемнадесет) и в работни дни 17с. х 5 

раб.дни = 85 работни дни. 

Този срок е приет за база за изготвяне на следващите разчети на разходите за изпълнение 

на поръчката. 

Б1. Обект №1 - Многофамилна жилищна сграда - жк Нов Център, ул.Хан Аспарух №11. 

бл. № 6: 
а) Предвиждани посещения на строежа - за 17 седмици ще се осъществят 9(девет) 

редовни посещения. Към тях се добавят 3 (три) извънредни посещения, т.е. общия брой на 

посещенията става 12 (дванадесет). 

б) Разходите за едно посещение на строежа ще бъдат:  

 разходи за пътуване от офиса до строежа: 

o Разстояние отиване и връщане - двукратно(включително разстоянията в 

населените места - Пловдив - Смолян) 12 х 2 х 105km = 2 520km; 

o разход на гориво бензин 7,5 l/100km (използва се автомобил „ТОЙОТА РАФ 4 

ХИБРИД” с бензинов двигател с обем 2 500сm
3
) - 2 520 : 100= 25,2 х 7,5= 189l 

o разходи за гориво – 189l х 1,99лв/l(без ДДС) = 376,11лв. 

 разходи за работна заплата при база брутна месечна работна заплата 1 100лв. -1 

100 : 22 раб.дни = 50,00лв./ден - > разходи за един час работно време 50,00 : 8 = 

6,25лв/h 

в) Разходи за всички посещения на обекта, които включват 9 посещения на ръководителя на 

фирмата или друго упълномощено от него лице и 3 посещения на по един експерт съвместно 

с него - 15 х 50 = 750,00лв.; 

г) Разходи по обработка и подготовка на документи - актове, доклади, технически паспорт 

и други в офис - 725,00лв.: 

 необходимо време за обработка и подготовка - 100h; 

 разход за обработка и подготовка - 100 х 6,25лв/h = 625,00лв.; 

 разход за материали за изготвяне на оценката: хартия, размножаване, папки и др. - 

100,00лв. 

д) Едномесечни разходи за издръжка на фирмен офис - наем, вода, електроенергия, 

консумативи, куриер, банкови такси, интернет и др. - за 4 (четири) седмици по 5 (пет) 

работни дни, всеки по 8h - 900,00лв. 

Разходи за издръжка на фирмен офис за 1h работно време - 900лв. : 160h = 5,62лв/h. 

Разходи за издръжка фирмен офис за времето за посещение + времето за работа в офиса - 

(120 + 100)h х 5,62лв/h = 1 236,40лв. 

Общо за т.Б1: 3 087,51лв. 

Планирана печалба от дейност строителен надзор - 911,49лв., което се равнява на 22,79%. 

Б2, Обект 2 - Многофамилна жилищна сграда - „Блок Изгрев, гр. Смолян, ул. „Хаджи 

Христо Попгеоргиев” № 16. кв. Устово“: 
а) Предвиждани посещения на строежа - за 17 седмици ще се осъществят 9(девет) 

редовни посещения. Към тях се добавят З(три) извънредни посещения, т.е. общия брой на 

посещенията става 12 (дванадесет). 

б) Разходите за едно посещение на строежа ще бъдат: 

 разходи за пътуване от офиса до строежа: 

o Разстояние отиване и връщане - двукратно(включително разстоянията в 

населените места - Пловдив - Смолян) 12 х 2 х 105km = 2 520km 

o разход на гориво бензин 7,5 l/100кт(използва се автомобил „ТОЙОТА РАФ 4 

ХИБРИД” с бензинов двигател с обем 2 500сm
3
) - 2 520 : 100= 25,2 х 7,5= 189l; 

o разходи за гориво – 189l х 1,99лв/l(без ДДС) = 376,11лв.; 

 разходи за работна заплата при база брутна месечна работна заплата 1 100лв. - 1 100 : 22 

раб.дни = 50,00лв./ден - > разходи за един час работно време 50,00 : 8 = 6,25лв/h. 

в) Разходи за всички посещения на обекта, които включват 9 посещения на ръководителя на 

фирмата или друго упълномощено от него лице и 3 посещения на по един експерт съвместно с 
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него - 15 х 50 = 750,00лв. 

г) Разходи по обработка и подготовка на документи - актове, доклади, технически паспорт 

и други в офис - 662,50лв. 

 необходимо време за обработка и подготовка - 90h; 

 разход за обработка и подготовка - 90 х 6,25лв/k = 562,50лв.; 

 разход за материали за изготвяне на оценката: хартия, размножаване, папки и др. - 

100,00лв. 

д) Едномесечни разходи за издръжка на фирмен офис - наем, вода, електроенергия, 

консумативи, куриер, банкови такси, интернет и др. - за 4(четири) седмици по 5(пет) работ-

ни дни, всеки по 8h - 900,00лв. 

Разходи за издръжка на фирмен офис за 1h работно време - 900лв. : 160h = 5,62лв/h Разходи 

за издръжка фирмен офис за времето за посещение + времето за работа в офиса - (120 + 

90)h х 5,62лв/h = 1 180,20лв. 

Общо за т.Б1: 2 968,91лв. 

Планирана печалба от дейност строителен надзор - 808,19лв., което се равнява на 21,4% 

БЗ. Обект № 3 - Многофамилна жилищна сграда - Бл. „Сдружение на собствениците на 

бл. Невястата 10. вх.А, вх.Б и вх.В - ул. Чан № 6“: 
а) Предвиждани посещения на строежа - за 17 седмици ще се осъществят 9(девет) редовни 

посещения. Към тях се добавят З(три) извънредни посещения, т.е. общия брой на 

посещенията става 12(дванадесет). 

б) Разходите за едно посещение на строежа ще бъдат: 

 разходи за пътуване от офиса до строежа: 

o Разстояние отиване и връщане - двукратно(включително разстоянията в 

населените места - Пловдив - Смолян) 12 х 2 х 105km = 2 520km 

o разход на гориво бензин 7,5 l/100кт(използва се автомобил „ТОЙОТА РАф 4 

ХИБРИД” с бензинов двигател с обем 2 500сm
3
) - 2 520 : 100= 25,2 х 7,5= 189l 

o разходи за гориво – 189l х 1,99лв/l(без ДДС) = 376,11лв.; 

 разходи за работна заплата при база брутна месечна работна заплата 1 100лв. - 1 100 : 22 

раб.дни = 50,00лв./ден - > разходи за един час работно време 50,00 : 8 = 6,25лв/h 

в) Разходи за всички посещения на обекта, които включват 9 посещения на ръководителя на 

фирмата или друго упълномощено от него лице и 3 посещения на по един експерт съвместно с 

него - 15 х 50 = 750,00лв. 

г) Разходи по обработка и подготовка на документи - актове, доклади, технически паспорт 

и други в офис - 600,00лв.: 

 необходимо време за обработка и подготовка - 80h; 

 разход за обработка и подготовка - 80 х 6,25лв/h = 500,00лв.; 

 разход за материали за изготвяне на оценката: хартия, размножаване, папки и др. - 

100,00лв. 

д) Едномесечни разходи за издръжка на фирмен офис - наем, вода, електроенергия, 

консумативи, куриер, банкови такси, интернет и др. - за 4(четири) седмици по 5(пет) работ-

ни дни, всеки по 8h - 900,00лв. 

Разходи за издръжка на фирмен офис за 1h работно време - 900лв. : 160h = 5,62лв/h. 

Разходи за издръжка фирмен офис за времето за посещение + времето за работа в офиса - 

(120 + 80)h х 5,62лв/h = 1 124,00лв. 

Общо за т.Б1: 2 850,11лв. 

Планирана печалба от дейност строителен надзор - 593,89лв., което се равнява на 17,2% 
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Мотиви: 

Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП 

(отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 

обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 

предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 

участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна 

помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, 

които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това задължение 

участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв 

начин не са относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

В обосновката си участникът изтъква наличие на натрупан практически опит при 

изпълнение на сходни обекти. Обективните обстоятелства не са относими и не могат да 

съвпадат с критериите за подбор, поради което допускането на елементи от критериите за 

подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.) в 

писмената обосновка, означава заобикаляне на закона. Наличието на изпълнени услуги по 

оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по 

отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване представлява покрито 

изискване за подбор, а не обективно изключително благоприятно условиe за изпълнението на 

поръчката, обосноваващо оферирането на изключително ниски цени, а и участникът по 

никакъв начин не е удостоверил използването на иновативен, изключителен, технически и 

формиран в резултат на описания опит подход, свързан с изпълнението, който да обоснова 

оферирането на изключително ниски цени за изпълнение. Не е представена конкретна 

предварително разработена методика или план на изпълнение, което би удостоверило 

значението на претендирания опит и би обосновало отражението му за оферирането на 

изключително ниски цени за изпълнение, т.е. не е видно с какво опитът на участника се 

различава от този на останалите участници, за да доведе до различно при него оптимизиране 

на работата и намаляване на разходите. Изложеното се отнася и за позоваването на 

квалификацията и опита на ангажираните специалисти, придобит при изпълнението на 

подобни по характер обекти. Всеки участник е удостоверил, че притежава правото за 

извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване 

на строителен надзор, като една от предпоставките за това е и да разполага с нает по трудов 

или друг договор екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и 

технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите 
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и/или упражняване на строителен надзор. Следователно позоваването на опита на участника и 

специалистите му без представяне на допълнителни обвързващи опита с предложената цена 

обективни обстоятелства не следва да дава преимущество на участник или да е основание за 

приемане на обосновката му, доколкото изтъкнатите обстоятелства са общи и относими към 

всички други участници. За изпълнението на поръчката всеки участник следва да използва 

опитни и квалифицирани специалисти от списъка на правоспособните физически лица с 

различните специалности в състава му, назначени по трудов или граждански договор, за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор за строежите но отделните категории на чл.137, ал.1 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Обосновката на участника в голяма част е изградена и върху наличието на 

обстоятелства, които са нормално присъщи и необходими за изпълнението на поръчката, като 

същите би следвало да са отчетени, предвидени и/или налични за всеки участник с оглед 

подготовката на офертата за участие в процедурата и осигуряване на качественото й 

изпълнение /разполагаемост с подробна и широко обхватна база данни в цифров вид за голям 

брой различни по характера си сгради и съоръжения, включително със сходен характер, за 

които са изпълнени сходни с предмета на поръчката услуги, която база данни обхваща: 

информация за нормативните изисквания, които са действали по време на проектирането и 

строителството на сградите и съоръженията, а така също и изискванията към тях по време на 

изграждането и въвеждането в експлоатация; налични образци на всички видове актове, 

протоколи, доклади, технически паспорти и други, които се съставят преди започване, по 

време и след приключване на строителството; налични готови базови текстове от проектните 

документации чрез директното им цифровизиране със специализиран софтуер при 

изготвянето на акт Образец №15 и окончателния доклад за годност на строежа за въвеждане в 

експлоатация; разполагаемост със съвременна собствена компютърна система - сървъри и 

автоматизирани работни места, а така също с отлична размножителна база и автомобилен 

парк/. Никое от посочените обстоятелства не би могло реално да обосновава оферирането на 

изключително ниска цена за изпълнение на поръчката. Направеното изложение не само че 

визира прекалено общи идеи, чието реализиране не е описано как би повлияло в конкретно 

стойностно изражение на направеното предложение за ниска цена, но също така не съдържа в 

себе си никакви елементи, които да го свързват с някое от обстоятелствата по чл.70, ал.2 от 

ЗОП (отм.). В оперативната самостоятелност на участника е организирането на процесите при 

реализиране на поръчката, която включва услуги в две направления – оценяване на 

съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на строителни обекти. Всеки изпълнител на подобен договор би следвало да 

организира и съгласува работата на експертите си, както и да съдейства за осигуряване на 

условия за качествената им работа в срок. Напълно нормално е всяка консултантска фирма е 

да разполага с оборудван офис, снабден с необходими софтуерни продукти, компютърна и 

измервателна техника и транспортни средства, като посочените обстоятелства не са 

съпроводени с никакви конкретни и по-специфични предвиждания, от които да е видно 

създаденото предимство на финансовото предложение на участника спрямо оферираните цени 

от останалите участници. Такава представените общи предвиждания за организация,  

материалната осигуреност и създаване на условия за работа не са от категорията на 

обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), доколкото представлява нормално присъщо към 

изпълнението задължение. Всички участници в настоящата поръчка са консултантски фирми, 

като всяка от тях се е доказала като утвърден контрагент в сферата на поръчките за услуги, 

свързани с оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на сходни строителни обекти, с изпълнени 

множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на 

изискванията на възложителя. Съвсем нормално е всеки от тях да познава действащата 

нормативна уредба и да разполага със създадена база данни, включваща и готови модели на 

документи, които следва да бъдат изготвяни преди, по време и след приключване на 

строителството. Гаранция за направеното от комисията допускане са въведените от 
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възложителя изисквания за подбор. Направеното от участника позоваване на наличието на 

база данни, образци и готови текстове на всички видове актове, протоколи, доклади, 

технически паспорти и други, които се съставят преди започване, по време и след 

приключване на строителството, представлява обстоятелство, което е относимо за всички 

останали участници, които при изпълнението на сходни ангажименти съвсем нормално е също 

да разполагат с готови модели и данни, които да бъдат използвани като основа на 

изпълнението вече при отчитане на спецификите на настоящата поръчката и естеството на 

предоставените услуги. Както беше посочено по-горе, участникът по никакъв начин не е 

удостоверил използването на иновативен, изключителен, технически и формиран в резултат 

на описания опит и свързаното с това създаване на база данни и готови модели подход за 

изпълнението, който да обоснова оферирането на изключително ниски цени за изпълнение. 

Следователно позоваването на създадените в резултат на опита готови модели и данни, без 

представяне на допълнително обвързващи с предложената цена обективни обстоятелства не 

следва да дава преимущество на участник или да е основание за приемане на обосновката му, 

доколкото изтъкнатите обстоятелства са общи и относими към всички други участници. 

В обосновката си участникът претендира за благоприятно обстоятелство, свързано с 

вече изпълненото от него заснемане на трите сгради, обследване на техническите 

характеристики на тези сгради, изготвени доклади за тези технически характеристики и 

съставяне и регистриране на техническите паспорти за тях, което счита, че води до рязко 

намаляване на времето за запознаване с проектите и не изисква никакво ново допълнително 

време за запознаване със съществуващите сгради. Следва да се отбележи, че се касае за 

изпълнението на съвсем различни по характера и спецификите на изпълнението им дейности, 

каквито от една страна са техническото/енергийното обследване, а друга страна - оценяване на 

съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството. Консултантската дейност по настоящата обществена поръчка e изчерпателно 

и законово регламентирана, като действията по изпълнението и по никакъв начин не следва да 

се смесват с останалите регламентирани от Закона за устройство на територията дейности, 

предхождащи или съпровождащи етапа на строителството. Действията по запознаване с 

обектите, в това изготвените за тях енергийни и конструктивни обследвания и технически 

паспорти, би следвало да са извършени от всеки участник с оглед подготовката на офертата за 

участие в процедурата и преценка относно ангажирането за изпълнението на поръчката. 

Неслучайно, всеки участник е декларирал в офертата си, че е запознат с предвидените условия 

на поръчката, състоянието на обектите, условията и рисковете, свързани с финансирането, 

строителството, както и всички документи, включени в книжата и приема да изпълни всички 

задължения, произтичащи от обявените условия. Нормално за всеки участник при подготовка 

на параметрите на предложението му за участие в подобна обществена поръчка е да е 

извършил проучаване и анализ на наличните данни, оглед и елементарни замервания на всеки 

включен обект, цялостно запознаване с документацията за обществената поръчка. За 

формиране на предложението му, което го обвързва в процедурата, най-логичното е 

участникът да е положил усилия за запознаване с особеностите и спецификите обектите и 

изготвената за всеки от тях документация. Безспорен е опитът на участника при изпълненото 

от него заснемане на трите сгради, обследване на техническите характеристики на тези сгради, 

изготвени доклади за тези технически характеристики и съставяне и регистриране на 

техническите паспорти за тях, но резултатите от посочените дейности са достъпни за всички 

станали участници, а и не е изяснено по никакъв начин отражението на вече изпълнените 

дейности върху формирането на изключително ниска цена за изпълнение на поръчката в 

конкретно стойностно изражение. 

На последно място участникът излага общи възгледи за ценообразуването при 

изпълнението на поръчката, като дава конкретни фирмени разчети за изпълнение на 

дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството за всеки обект. 

Представеният примерен разчет за изпълнение на дейностите по оценяване на 

съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда се състои в следното: разходи за 
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посещаване от изпълнителя на възложителя за подписване на договор, за получаване на 

инвестиционните проекти и за предаване на заверените проекти и оценката за съответствието 

им - две посещения от 1 човек за по 1 ден - общо 2 дни; разходи за транспорт, работна заплата, 

наем, телефон, електроенергия, питейна вода и други подобни - за два дни; разходи за 

изготвяне на оценка за съответствие, включваща разходи за труд на експерти с посочена 

ангажираност в човекочасове, разходи за материали за изготвяне на оценката (хартия, 

размножаване, папки и др.) и разходи за наем, телефон, електроенергия, питейна вода и 

др.подобни; планирана печалба от дейността. Представеният примерен разчет по осреднени 

показатели за дейността по оценяване на съответствието на инвестиционни проекти сам по 

себе си не доказва икономичност при формиране на по-благоприятна цена и не посочва 

обективни обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение на обществената поръчка 

или някое от обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), а единствено представлява 

аритметичен сбор на суми, които са декларативни и приети от самия участник, без да са 

еднозначно доказани. След анализ на съдържанието на посоченaта информация комисията 

констатира, че най-общо участникът предвижда изпълнението на ангажимента по изготвяне на 

оценка за съответствие на инвестиционния проект за всеки обект от всички специалисти да 

бъде осъществено, както следва: за обект №1 - Многофамилна жилищна сграда - жк Нов 

Център, ул.Хан Аспарух №11. бл. № 6: изпълнение от 8 експерти при ангажираност на всеки 

експерт поотделно от 8 часа и време за обобщаване на отделните оценки и изготвяне на обща 

оценка за строежа, в това число отпечатване, размножаване, комплектоване и подписване, от 6 

часа, т.е. общо 70 часа; за обект № 2 - Многофамилна жилищна сграда - „Блок Изгрев, гр. 

Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев” № 16. кв. Устово“: изпълнение от 8 експерти при 

ангажираност на всеки експерт поотделно от 6 часа и време за обобщаване на отделните 

оценки и изготвяне на обща оценка за строежа, в това число отпечатване, размножаване, 

комплектоване и подписване, от 6 часа, т.е. общо 54 часа; за обект № 3 - Многофамилна 

жилищна сграда - Бл. "Сдружение на собствениците на бл. Невястата 10, вх.А, вх.Б и вх.В - ул. 

Чан № 6: изпълнение от 8 експерти при ангажираност на всеки експерт поотделно от 6 часа и 

време за обобщаване на отделните оценки и изготвяне на обща оценка за строежа, в това 

число отпечатване, размножаване, комплектоване и подписване, от 6 часа, т.е. общо 54 часа. 

Следователно участникът предвижда самостоятелна продължителност на ангажимента на 

един ключов специалист на обект да бъде съответно 8 или 6 часа, без обаче да са посочени 

каквито и да е конкретни мероприятия, които да оправдават посоченото изключителното 

намаляване на броя часове, които участникът предвижда да вложи при изпълнението на 

дейността, и в същото време да предоставят гаранции за качественото и в навременно 

изпълнение на консултантските ангажименти. Участникът не е удостоверил как предвижда да 

осъществи изпълнението на всяка оценка за съответствие на инвестиционен проект за толкова 

кратък срок, което формира извод, че при осъществяването на консултантския ангажимент 

единствено в рамките на предвидения от участника брой часове несъмнено би довело до 

необходимост от влагане на допълнителни часове по осъществяване на дейността, което би 

било свързано и с допълнителни разходи и финансови средства.  Не може да се приеме за 

обективен и разчетът на разходите за материали за изготвяне на оценката, тъй като по никакъв 

начин не е видно същите как са формирани. Същото е относимо и за разходите за наем, 

телефон, електроенергия, питейна вода и др. подобни, тъй като по никакъв начин не е видно 

същите как са формирани изначално като месечна стойност.  

Представеният примерен разчет за изпълнение на дейностите по упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на всяка сграда е извършен на база на 

следното: брой предвиждани посещения на строежа; разходи за всяко посещение на строежа, 

включващи разчет на разходите за пътуване от офиса до строежа на база на разстояние и 

разходи за гориво, разчет на разходите за работна заплата, разчет на разходите по обработка и 

подготовка на документи - актове, доклади, технически паспорт и други в офис, разчет на 

разходите за издръжка на фирмен офис и планирана печалба. Представеният примерен разчет 

по осреднени показатели за дейността по упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на всяка сграда сам по себе си не доказва икономичност при формиране на по-
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благоприятна цена и не посочва обективни обстоятелства, свързани с икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка или някое от обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП 

(отм.), а единствено представлява аритметичен сбор на суми, които са декларативни и приети 

от самия участник, без да са еднозначно доказани. След анализ на съдържанието на 

посоченaта информация комисията констатира, че за изпълнение на ангажимента по 

осъществяване на строителен надзор за целия етап от строителството на всеки отделен обект 

участникът най-общо предвижда общо едва 12 посещения на обекта, в това число 9 (девет) 

редовни посещения и 3 (три) извънредни посещения, т.е. разходите за всички посещения на 

обекта включват 9 (девет) посещения на ръководителя на фирмата или друго упълномощено 

от него лице и 3 (три) посещения на по един експерт съвместно с него. Прави впечатление, че 

съгласно клаузите на проекта на договор и техническото задание към него задължение на 

изпълнителя за всеки обект е не само да осъществява пълен контрол по време на 

строителството и да обезпечи постоянно присъствие на експерти по съответните части в 

зависимост от изпълняваните строителни работи, но и да изпълнява от името на възложителя 

функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, 

ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения 

на възложителя, предвидени в посочената Наредба. След анализ на съдържанието на 

посоченaта информация комисията констатира, че най-общо участникът предвижда 

изпълнението на ангажимента по осъществяване на строителен надзор за всеки обект да бъде 

осъществено в рамките на едва 12 /дванадесет/ посещения общо. От анализа на клаузите на 

проекта на договор и техническото задание е видно, че възложителят предвижда обем на 

услугите по строителни обекти, които не биха могли да бъдат изпълнени от консултанта в 

рамките на предвидените посещения, без с това да бъде създаден риск за качеството на 

предоставената услуга. Предвижданията на участника за заетост на експертите не осигуряват 

постоянно присъствие на експертите по съответните части в зависимост от изпълняваните 

строителни работи и на лица за всеки строителен обект, които да осъществяват функциите на 

координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от 

Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителните работи. Не са посочени каквито и да е конкретни 

мероприятия, които да оправдават посоченото изключителното намаляване на броя часове, 

които участникът предвижда да вложи при изпълнението, и в същото време да предоставят 

гаранции за качественото и в навременно изпълнение на консултантските ангажименти. 

Посоченото формира извод, че осъществяването на консултантския ангажимент единствено в 

рамките на предвидените от участника посещения несъмнено би довело до необходимост от 

още посещения на обектите и влагане на допълнителни часове по осъществяване на 

поръчката, което би било свързано и с допълнителни разходи и финансови средства. Не може 

да се приеме за обективен и разчетът на разходите за материали (хартия, размножаване, папки 

и др.), тъй като по никакъв начин не е видно същите как са формирани. Същото е относимо и 

за разходите за издръжка на фирмен офис, тъй като по никакъв начин не е видно същите как 

са формирани изначално като месечна стойност.  

Съществен пропуск в направеното от участника планиране на цената за изпълнение на 

поръчката е, че не са предвидени и допълнителни (непредвидени) разходи, които биха 

възникнали в хода на изпълнение на договора и при появата на скрити дефекти в 

гаранционния период, когато също трябва да се извършва строителен надзор до 

отстраняването им съгласно клаузите на техническото задание, неразделна част от договора за 

изпълнение. Съгласно разпоредбата на т.1.19 от Раздел ІІІ – „Изпълнение на дейностите, 

предмет на поръчката“ от техническото задание при появата на дефекти изпълнителят на 

строителния надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ се ангажира за негова сметка да участва 

при констатирането им и да упражняват строителен надзор при отстраняването им за периода 

на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 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 на съответните видове 
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строителни работи. Това са разходи, които всеки участник следва да предвиди в цената и 

тяхното включване произтича от заложеното в условията на поръчката. 

Така представена, информацията в подадената обосновка не отговаря на критериите, на 

които следва да отговори подробната писмена обосновка, разписани в разпоредбата на чл.70, 

ал.2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи 

обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни 

условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или 

получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи 

факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката по никакъв начин не са относими към някоя от категорията факти, 

посочени в посочената разпоредба. Предложението на участника: не съдържа в себе си 

елемент на уникалност и творчески подход, които да не са предлагани досега от други 

участници в поръчки с подобен предмет; не е свързано с техническо решение, което да 

съдържа в себе си новост или обективни и конкретни данни защо или с какво именно 

създадената организация на работа представлява спрямо този участник по-специално 

техническо решение, позволяващо му постигането на ниска цена; не съдържа наведени 

обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия и икономичност при 

изпълнението на обществената поръчка, които да бъдат основание за приемане на 

обосновката, защото липсват конкретни данни и обосновани и доказани финансови разчети, 

които да покажат и докажат по безспорен начин как е достигнато до оферираната по-ниска 

цена и елементите на ценообразуване; не претендира за наличие на държавна помощ. Най-

общо предвижданията на участника не са доказани и/или не показват каква е връзката им с 

начина на формиране на предложената цена.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на предложената 

цена за изпълнение на поръчката. 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „КИМА КОНСУЛТ” 

ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), обосноваващи 

реалността и обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 

15 552.00 лв. без ДДС по обособена позиция №7. 

 

 

Обособена позиция № 8: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 4 

/четири/ многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. Острица 5: 
 

 

След като беше установено, че офертата на участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД съдържа 

предложение за цена за изпълнение на поръчката, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни цени за 

изпълнение на поръчката, правилно с писмо с изх. № ДЛ000932 от 17.08.2016г. от участника 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД е изискано да представи в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването 

подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката. Получаването на 

уведомлението от страна на участника е удостоверено с електронно съобщение от 17.08.2016г.. Преди 

изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ000932_001 от 19.08.2016г. се 

установи, че е заведена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката. 

След подробен анализ на обосновката на „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД по отношение на 

предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице основанията, 

закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството следва да 

бъде отхвърлена, а обосновката следва да не бъде приета. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка: 

1. Според обосновката предложената цена е определена съобразно фирмените 

разчети на оптимизиран екип от технически правоспособните лица, които пряко ще бъдат 
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заети с изпълнение на поръчката, като сме спазили изискването за минимална цена на труда 

и минимална печалба. 

2. Участникът изяснява, че е взел в предвид обема и повтаряемостта при някои 

видове услуги и извършвани СМР по време на строителство, и е отчел опита на неговите 

специалисти, придобит при изпълнение на подобни по характер обекти. 

3. Фирмата изяснява, че е сертифицирана по БДС ISO 9001:2008 със сертификат 

per. № TRBA 00 0270/ 15.09.2010г. и въведената система за управление на качеството се 

реализира чрез подходящ софтуер, което позволява по-бързо, експедитивно и качествено 

изготвяне на нормативно необходимите документи, регламентирани в Наредба №3/2003г. на 

МРРБ. 

4. Според обосновката в „Пловдивинвест” АД е създадена и функционира много 

добра организация за документиране, контрол и обратна проследимост на оперативните 

действия на експертите при осъществяване на консултантските услуги в строителството 

на всеки конкретен обект. Чрез съществуващата вътрешна компютърна мрежа между 

експертите от различните специалности, текущата информация по контрола и 

достигнатата степен на обработка и документално приключване на отделните процеси в 

хода на изпълнението на строежа:  

- Пести време и човеко-часове за работа;  

- Не губи време за допълнителни материални разходи при обработката на 

документацията;  

- Максимално намалява времето за решаване на възникнали проблеми и 

несъответствия по различни процедури в процеса на извършване на услугите.  

Според дружеството всичко това води до силно намаляване на човеко-часовете при 

осъществяване на услугите, без да се намалява времето за надзор по време на 

строителството на обекта на място. Намалява се само времето за допълнителна 

обработка образците документи предвидени по ЗУТ и свързаните наредби. Обосновката 

изяснява, че на тази база е постигнато  значително намаляване на основния разходен 

елемент в калкулацията на услугата, а именно дела на труда. 

5. Изхождайки от методологията за съставяне на Технически паспорт /Наредба 

№5/2006/. за техническите паспорти на строежите/, за който необходимата база данни са 

изготвяни своевременно преди това, както и за оформяне на Констативен акт обр.15, 

предвид ефективно използване на въведената система за управление на качеството, 

дружеството счита, че заложената стойност, гарантира качествено съставяне на 

техническите паспорти. 

За определяне на продължителността на предлаганите действия участникът 

изхожда от условията на поръчката, а именно: 

- общия срок изпълнение на дейностите по изготвяне на комплексни доклади за 

оценка за съответствие на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен 

надзор по време на строителството за всяка многофамилна жилищна сграда - до 

30.12.2016г.; 

- срок за изготвяне и предаване на доклад за оценка за съответствие на 

основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, за всяка отделна жилищна сграда - 14 календарни дни, 

считани от предаване на инвестиционните проекти; 

- срок за изготвяне и предаване на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за 

всяка отделна жилищна сграда - 14 календарни дни, считани от подписване на констативен 

акт обр. 15 

- срок за изработване и предаване на технически паспорт, съгласно чл.176б от 

ЗУТ, за всяка отделна жилищна сграда - 14 календарни дни, считани от подписване на 

констативен акт обр. 15 

С оглед времето за избор на изпълнител по настоящата процедура, приемаме 

времетраене за изпълнение на СМР до 75 кал. дни, а за строителен надзор до 90 кал. дни (3 

месеца). 
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Основавайки се на: приетото времетраене за изпълнение на поръчката, 

разпределеното присъствено време на всеки от експертите при изпълняване на съответните 

СМР; фирмените разчети за цена на труда с дължимите осигуровки; пътни разходи; 

командировъчни; разходи за консумативи; и други разходи свързани с дейността, офертната 

цена е формирана както следва: 

За Многофамилна жилищна сграда - Бл. А-1 

 

I. Дейност: Оценка за съответствие на проекта, съгласно чл. 142 (5) от ЗУТ 

 

1.1. Разходи за труд: 

- При средна заплата с ДОО и други осигуровки на експерт от 1200 лв/ месец (~ 56 

лв/ден) получаваме: 

1. Експерт                                             р.дни лв/ден лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 10 56.00 560.00 лв 

2 Експерт по част „Архитектура"            7 56.00  392.00 лв 

3 Експерт по част „Техн. контрол”            2 56.00 112.00 лв 

4 Експерт по част „Електро” 2            56.00 112.00 лв 

5 Експерт по част „ПБЗ” 1            56.00 56.00 лв 

6 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ"            2 56.00 112.00 лв 

7 Експерт по част "ПБ" 1            56.00 56.00 лв 

8 Експерт по част "ПУСО" 1            56.00 56.00 лв 

Общо : 1 456.00 лв 

 

Разходи по т.1: 26 ч.дни X 56 лв/ден = 1 456,00 лв 

1.2. Други разходи: 

Консумативи (хартия, тонер и др.): 25,00 лв 

Общо разходи по т.1 (1+2): 1 456,00 лв + 25,00 лв = 1 481,00 лв 

Печалба 8%: 

0,08 X 1481,00 лв = 118,48 лв 

Всичко с печалба по т.1: 1 481.00 лв + 118.48 лв = 1 599.48 ~ 1 600.00 лв (без ДДС) 

II. Дейност: Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ  

II.1. Разходи за труд:     

№ Разходи за труд Времетрае! Ср. натова-реност в месеца Общо 

натова¬ 

реност Заплата за 1 раб. ден Стойност 

I. Експерт     месеци р.дни р.дни лв/ден Лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 3 4 12 56.00 672.00 лв 

2 Експерт по част „Архитектура”  3 4 12 56.00 672.00 лв 

3 Експерт по част „Електро”   3 3 9 56.00 504.00 лв 

4 Експерт по част „ПБЗ"   3 3 9 56.00 504.00 лв 

5 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ"  3 2 6 56.00 336.00 лв 

6 Експерт по част "ПБ"   3 1 3 56.00 168.00 лв 

7 Експерт по част "ПУСО"   3 1 3 56.00 168.00 лв 

Общо: 3 024.00 лв 

 

 

Разходи по т.11.1: 54 ч.дниХ 56 лв/ден = 3 024,00 лв 

II.2. Разходи за командировки: 

№ Разходи за командировки Общо натовареност К-вки за 1 раб. ден Стойност 

1. Експерт   р.дни   лв/ден   Лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 12 10.00   120.00 лв 

2 Експерт по част „Архитектура”  12 10.00   120.00 лв 

3 Експерт по част „Електро”   9 10.00   90.00 лв 
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4 Експерт по част „ПБЗ”   9 10.00   90.00 лв 

5 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ"  6 10.00   60.00 лв 

6 Експерт по част "ПБ"   3 10.00   30.00 лв 

7 Експерт по част "ПУСО"   3 10.00   30.00 лв 

Общо: 540.00 лв 

 

Разходи по т.П.2: 54 ч.дниХ 10 лв/ден = 540,00 лв  

ІІ.3. Разходи за транспорт: 

Пловдив - Смолян (ЮОкм): 12 n-я X 200 км = 2 400 км 

Пътувания в рамките на града: 12 n-я X 10 км = 120 км 

Общо: 2 520 км 

- При разход на дизелов авотомобил: ср. 7л/100км, цена на горивото: 1,63 лв/л (без 

ДДС) и амортизация: 10%, получаваме: 

Разходи по т.11.3: 2 520 км X0,07л/км X1,63 лв/км X 1,10 = 316,29 лв. 

II.4. Други разходи: 

Консумативи (хартия, тонер и др.): 3 месеца X 44 лв/м. = 132,00 лв. 

Служебен телефон: 3 месеца X20 лв/м. - 60,00 лв 

Разходи по т.11.4: 132,00 + 60,00 = 192,00лв 

Общо разходи no т.П (1+2+3+4): 3 024,00 + 540,00 + 316,29 + 192,00 — 4 072,29 лв 

Печалба 8%: 

0,08 X 4 072,29 лв = 325,78 лв Всичко с печалба по т.П: 

4 072,29 лв + 325,78 лв = 4 398,07 ~ 4 400,00 лв (без ДДС) 

 

За: Многофамилна жилищна сграда - Бл. 2 

I. Дейност: Оценка за съответствие на проекта, съгласно чл. 142 (5) от ЗУТ 

1.1. Разходи за труд: 

- При средна заплата с ДОО и други осигуровки на експерт от 1200 лв/ месец (~ 56 

лв/ден) получаваме: 

1. Експерт     р.дни лв/ден лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 10 56.00 560.00 лв 

2 Експерт по част „Архитектура”  10 56.00 560.00 лв 

3 Експерт по част „Техн. контрол”  4 56.00 224.00 лв 

4 Експерт по част „Електро"   4 56.00 224.00 лв 

5 Експерт по част „ПБЗ”   2 56.00 112.00 лв 

6 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ"  3 56.00 168.00 лв 

7 Експерт по част "ПБ"   3 56.00 168.00 лв 

8 Експерт по част "ПУСО"   2 56.00 112.00 лв 

Общо: 2 128.00 лв 

 

Разходи по т.1: 38 ч.дни X 56 лв/ден = 2 128,00 лв 

1.2. Други разходи: 

Консумативи (хартия, тонер и др.): 94,00 лв 

Общо разходи no m.I (1 +2): 2 128,00 лв + 94,00 лв = 2 222,00 лв 

Печалба 8%: 

0,08X2 222,00 лв = 177,76 лв Всичко с печалба по т.1: 

2 222.00 лв + 177.76 лв = 2 399.76 ~ 2 400.00 лв (без ДДС) 

II. Дейност: Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ  

II.1. Разходи за труд:    

№ Разходи за труд 

Времетраене Ср.натовареност в месец Общо натовареност Заплата за 1 раб. Ден 

 Стойност 

I. Експерт месеци р.дни р.дни лв/ден лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 3 5 15 56.00 840.00 лв 
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2 Експерт по част „Архитектура” 3 5 15 56.00 840.00 лв 

3 Експерт по част „Електро” 3 4 12 56.00 672.00 лв 

4 Експерт по част „ПБЗ” 3 4 12 56.00 672.00 лв 

5 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ" 3 4 12 56.00 672.00 лв 

6 Експерт по част "ПБ" 3 3 9 56.00 504.00 лв 

7 Експерт по част "ПУСО" 3 2 6 56.00 336.00 лв 

Общо: 4 536.00 лв 

 

Разходи по т.11.1: 81 ч.дни X56 лв/ден = 4 536,00 лв  

№ Разходи за командировки  

Общо натовареност К-вки за 1 раб. ден Стойност 

1. Експерт р.дни лв/ден лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 15 10.00   150.00 лв 

2 Експерт по част „Архитектура"  15 10.00   150.00 лв 

3 Експерт по част „Електро”   12 10.00   120.00 лв 

4 Експерт по част „ПБЗ”   12 10.00   120.00 лв 

5 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ"  12 10.00   120.00 лв 

6 Експерт по част "ПБ"   9 10.00   90.00 лв 

7 Експерт по част "ПУСО"   6 10.00   60.00 лв 

Общо: 810.00 лв 

 

Разходи по т.11.2: 81 ч.дниХ 10 лв/ден = 810,00 лв  

ІІ.3. Разходи за транспорт: 

Пловдив - Смолян (ЮОкм): 15 п-я X 200 км = 3 000 км 

Пьтувания в рамките на града: 15 n-я X 10 км = 150 км 

Общо: 3 150 км 

- При разход на дизелов авотомобил: ср. 7л/100км, цена на горивото: 1,63 лв/л (без 

ДДС) и амортизация: 10%, получаваме: 

Разходи по т.П.З: 3 150 км X0,07л/км X1,63 лв/км X 1,10 = 395,36лв. 

II.4. Други разходи: 

Консумативи (хартия, тонер и др.): 3 месеца X103 лв/м. = 309,00 лв. 

Служебен телефон: 3 месеца X20 лв/м. = 60,00 лв 

Разходи по т.11.4: 309,00 + 60,00 = 369,00 лв 

Общо разходи no т.П (1+2+3+4): 4 536,00 + 810,00 + 395,36 + 369,00 = 6 110,36 лв 

Печалба 8%: 

0,08X6 110,36 лв = 488,83 лв Всичко с печалба по т.II: 

6 110,36 лв + 488,83 лв = 6 599,19 ~ 6 600,00 лв (без ДДС) 

За: Многофамилна жилищна сграда - Бл. А-6 

I. Дейност: Оценка за съответствие на проекта, съгласно чл. 142 (5) от ЗУТ 

1.1. Разходи за труд: 

- При средна заплата е ДОО и други осигуровки на експерт от 1200 лв/ месец (~ 56 

лв/ден) получаваме:  

1. Експерт     р.дни лв/ден лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 10 56.00 560.00 лв 

2 Експерт по част „Архитектура"  10 56.00 560.00 лв 

3 Експерт по част „Техн. контрол”  2 56.00 112.00 лв 

4 Експерт по част „Електро”   3 56.00 168.00 лв 

5 Експерт по част „ПБЗ”   2 56.00 112.00 лв 

6 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ"  2 56.00 112.00 лв 

7 Експерт по част "ПБ"   2 56.00 112.00 лв 

8 Експерт по част "ПУСО"   1 56.00 56.00 лв 

Общо : 1 792.00 лв 
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Разходи по т.1: 32 ч.дни X 56 лв/ден = 1 792,00 лв 

1.2. Други разходи: 

Консумативи (хартия, тонер и др.): 59,00 лв 

Общо разходи по т.1 (1+2): 1 792,00 лв + 59,00 лв = 1 851,00 лв 

Печалба 8%: 

0,08X1 851,00 лв = 148,08 лв Всичко с печалба по т.1: 1 851.00 лв + 148.08 лв = 1 999.08 

~ 2 000.00 лв (без ДДС) 

 

ІІ. Дейност: Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ  

ІІ.1. Разходи за труд:  

№ Разходи за труд Времетраене Ср. натова-реност в месеца Общо 

натовареност Заплата за 1 раб. Ден  Стойност 

I. Експерт    месеци р.дни р. дни лв/ден Лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 3 5 15 56.00 840.00 лв 

2 Експерт по част „Архитектура”  3 5 15 56.00 840.00 лв 

3 Експерт по част „Електро”   3 3 9 56.00 504.00 лв 

4 Експерт по част „ПБЗ”   3 4 12 56.00 672.00 лв 

5 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ"  3 3 9 56.00 504.00 лв 

6 Експерт по част "ПБ"   3 2 6 56.00 336.00 лв 

7 Експерт по част "ПУСО"   3 1 3 56.00 168.00 лв 

Общо: 3 864.00 лв 

 

Разходи по т.11.1: 69 ч.дниX56лв/ден = 3 864,00лв  

№ Разходи за командировки   Общонатовареност К-вки за 1 раб. ден Стойност 

1. Експерт     р.дни лв/ден   Лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 15 10.00   150.00 лв 

2 Експерт по част „Архитектура”  15 10.00   150.00 лв 

3 Експерт по част „Електро”   9 10.00   90.00 лв 

4 Експерт по част „ПБЗ”   12 10.00   120.00 лв 

5 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ"  9 10.00   90.00 лв 

6 Експерт по част "ПБ"   6 10.00   60.00 лв 

7 Експерт по част "ПУСО"   3 10.00   30.00 лв 

Общо: 690.00 лв 

 

Разходи по т.ІІ.2: 69 ч.дниХ 10лв/ден = 690,00 лв  

ІІ.3. Разходи за транспорт: 

Пловдив - Смолян (100км): 15 n-я X 200 км = 3 000 км 

Пьтувания в рамките на града: 15 n-я X 10 км = 150 км 

Общо: 3 150 км 

- При разход на дизелов авотомобил: ср. 7л/100км, цена на горивото: 1,63 лв/л (без 

ДДС) и амортизация: 10%, получаваме: 

Разходи по т.П.З: 3 150 км X 0,07 л/км X 1,63 лв/км X  1,10 = 395,36 лв. 

II.4. Други разходи: 

Консумативи (хартия, тонер и др.): 3 месеца X89 лв/м. = 267,00 лв. 

Служебен телефон: 3 месеца X20 лв/м. = 60,00 лв 

Разходи по т.П.4: 267,00 + 60,00 = 327,00 лв 

Общо разходи по т.ІІ (1+2+3+4): 3 864,00 + 690,00 + 395,36 + 327,00 = 5 276,36 лв 

Печалба 8%: 

0,08 X 5 2 76,36лв = 422,11 лв Всичко с печалба по т.ІІ: 

5 276,36 лв + 422,11 лв = 5 698,47 ~ 5 700,00 лв (без ДДС) 

 

За: Многофамилна жилищна сграда - Бл. Острица 5 

I. Дейност: Оценка за съответствие на проекта, съгласно чл. 142 (5) от ЗУТ 
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1.1. Разходи за труд: 

- При средна заплата с ДОО и други осигуровки на експерт от 1200 лв/ месец (~ 56 

лв/ден) получаваме:  

1. Експерт     р.дни лв/ден лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 10 56.00 560.00 лв 

2 Експерт по част „Архитектура"  8 56.00 448.00 лв 

3 Експерт по част „Техн. контрол"  2 56.00 112.00 лв 

4 Експерт по част „Електро”   2 56.00 112.00 лв 

5 Експерт по част „ПБЗ”   1 56.00 56.00 лв 

6 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ"  2 56.00 112.00 лв 

7 Експерт по част "ПБ"   1 56.00 56.00 лв 

8 Експерт по част "ПУСО"   1 56.00 56.00 лв 

Общо : 1 512.00 лв 

 

Разходи по т.1: 27 ч.дни Х 56лв/ден = 1 512,00 лв 

1.2. Други разходи: 

Консумативи (хартия, тонер и др.): 62,00 лв 

Общо разходи по т.1 (1+2): 1 512,00 лв + 62,00 лв = 1 574,00 лв 

Печалба 8%: 

0,08X1 574,00 лв = 125,92лв Всичко с печалба по т.1: 

1 574.00 лв + 125.92 лв = 1 699.92 ~ 1 700.00 лв (без ДДС) 

 

II. Дейност: Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ  

II.1. Разходи за труд:      

№ Разходи за труд Времетраене Ср. натова-реност в месеца Общо 

натовареност Заплата за 1 раб. Ден  Стойност 

I. Експерт     месеци р.дни р.дни лв/ден Лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 3 4 12 56.00 672.00 лв 

2 Експерт по част „Архитектура”  3 4 12 56.00 672.00 лв 

3 Експерт по част „Електро"   3 2 6 56.00 336.00 лв 

4 Експерт по част „ПБЗ”   3 4 12 56.00 672.00 лв 

5 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ"  3 2 6 56.00 336.00 лв 

6 Експерт по част "ПБ"   3 2 6 56.00 336.00 лв 

7 Експерт по част "ПУСО"   3 1 3 56.00 168.00 лв 

Общо: 3 192.00 лв 

 

Разходи по т.11.1: 57 ч.дни X56 лв/ден = 3 192,00 лв  

 

№ Разходи за командировки Общо натовареност К-вки за 1 раб. ден Стойност 

1. Експерт      р.дни лв/ден Лв 

1 Ръководител екип - част "Конструкции" 12 10.00 120.00 лв 

2 Експерт по част „Архитектура"  12 10.00 120.00 лв 

3 Експерт по част „Електро”   6 10.00 60.00 лв 

4 Експерт по част „ПБЗ”   12 10.00 120.00 лв 

5 Експерт по част "ОВ" и "ЕЕ"  6 10.00 60.00 лв 

6 Експерт по част "ПБ"   6 10.00 60.00 лв 

7 Експерт по част "ПУСО"   3 10.00 30.00 лв 

Общо: 570.00 лв 

Разходи по т.ІІ.2: 57 ч.дниХ 10лв/ден = 570,00лв 

11.3. Разходи за транспорт: 

Пловдив - Смолян (100км): 12 n-я X 200 км = 2 400 км 

Пътувания в рамките на града: 12 n-я X 10 км = 120 км 

Общо: 2 520 км 
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- При разход на дизелов авотомобил: ср. 7л/100км, цена на горивото: 1,63 лв/л (без 

ДДС) и амортизация: 10%, получаваме: 

Разходи по т.ІІ.3: 2 520 км X 0,07 л/км X 1,63 лв/км X 1,10 = 316,29 лв. 

11.4. Други разходи: 

Консумативи (хартия, тонер и др.): 3 месеца X 71 лв/м. = 213,00 лв. 

Служебен телефон: 3 месеца X20 лв/м. = 60,00 лв. 

Разходи по т.ІІ.4: 213,00 + 60,00 = 273,00 лв 

Общо разходи по т.ІІ (1+2+3+4): 3 192,00 + 570,00 + 316,29 + 273,00 = 4 351,29 лв. 

Печалба 8%: 

0,08 X 4 351,29 лв = 348,10лв  

Всичко с печалба по т.ІІ: 

4 351,29 лв + 348,10 лв = 4 699,39 ~ 4 700,00 лв (без ДДС) 

Мотиви: 

Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП 

(отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 

обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 

предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 

участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна 

помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, 

които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това задължение 

участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв 

начин не са относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

В обосновката си участникът изтъква наличие на натрупан опит при изпълнение на 

подобни по характер обекти. Обективните обстоятелства не са относими и не могат да 

съвпадат с критериите за подбор, поради което допускането на елементи от критериите за 

подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.) в 

писмената обосновка, означава заобикаляне на закона. Наличието на изпълнени услуги по 

оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по 

отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване представлява покрито 

изискване за подбор, а не обективно изключително благоприятно условиe за изпълнението на 

поръчката, обосноваващо оферирането на изключително ниски цени, а и участникът по 

никакъв начин не е удостоверил използването на иновативен, изключителен, технически и 

формиран в резултат на описания опит подход, свързан с изпълнението, който да обоснова 

оферирането на изключително ниски цени за изпълнение. Не е представена конкретна 

предварително разработена методика или план на изпълнение, което би удостоверило 

значението на претендирания опит и би обосновало отражението му за оферирането на 

изключително ниски цени за изпълнение, т.е. не е видно с какво опитът на участника се 

различава от този на останалите участници, за да доведе до различно при него оптимизиране 

на работата и намаляване на разходите. Изложеното се отнася и за позоваването на  опита на 

ангажираните за изпълнението на поръчката специалисти, придобит при изпълнението на 

подобни по характер обекти. Всеки участник е удостоверил, че притежава правото за 

извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване 

на строителен надзор, като една от предпоставките за това е и да разполага с нает по трудов 

или друг договор екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и 

технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите 

и/или упражняване на строителен надзор. Следователно позоваването на опита на участника и 

специалистите му без представяне на допълнителни обвързващи опита с предложената цена 

обективни обстоятелства не следва да дава преимущество на участник или да е основание за 

приемане на обосновката му, доколкото изтъкнатите обстоятелства са общи и относими към 

всички други участници. За изпълнението на поръчката всеки участник следва да използва 

опитни и квалифицирани специалисти от списъка на правоспособните физически лица с 
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различните специалности в състава му, назначени по трудов или граждански договор, за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор за строежите но отделните категории на чл.137, ал.1 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Обосновката на участника в голяма част е изградена и върху наличието на 

обстоятелства, които са нормално присъщи и необходими за изпълнението на поръчката, като 

същите би следвало да са отчетени, предвидени и/или налични за всеки участник с оглед 

подготовката на офертата за участие в процедурата и осигуряване на качественото й 

изпълнение /съобразяване с фирмените разчети на оптимизиран екип за изпълнение на 

поръчката; вземане предвид на повтаряемостта при някои видове услуги (неупоменати 

изрично); наличие на организация за документиране, контрол и обратна проследимост на 

оперативните действия на експертите при осъществяване на строителния надзор на всеки 

конкретен строеж; използване на съществуваща вътрешна компютърна мрежа между 

експертите от различните специалности, на текуща информация по контрола и достигнатата 

стенен на обработка и документално приключване на отделните процеси в хода на 

изпълнението на строежа; изхождане от методология за съставяне на Технически паспорт 

/Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите/, за който необходимата база 

данни са изготвяни своевременно преди това/. Никое от посочените обстоятелства не би могло 

реално да обосновава оферирането на изключително ниска цена за изпълнение на поръчката. 

Действията по извършване на фирмените разчети на оптимизиран екип за изпълнение на 

поръчката би следвало да са извършени от всеки участник с оглед подготовката на офертата за 

участие в процедурата и преценка относно ангажирането за изпълнението на поръчката. 

Неслучайно, всеки участник е декларирал в офертата си, че е запознат с предвидените условия 

на поръчката, състоянието на обектите, условията и рисковете, свързани с финансирането, 

строителството, както и всички документи, включени в книжата и приема да изпълни всички 

задължения, произтичащи от обявените условия. Нормално е за всеки участник при 

подготовка на параметрите на предложението му за участие в подобна обществена поръчка да 

е извършил проучаване и анализ на наличните данни, оглед и елементарни замервания, 

цялостно запознаване с документацията за обществената поръчка, разчет, анализ и подбор на 

ресурсите си, планиране на ангажираността на необходимите експерти съобразно 

квалификацията им и спецификите на всеки обект, както и преценка за очаквани разходи и 

параметри на ценовото предложение. За формиране на предложението му, което го обвързва в 

процедурата, най-логичното е участникът да е положил усилия за запознаване с особеностите 

и спецификите обектите и изготвената за всеки от тях документация. Участникът се позовава 

на създадена организация за документиране, контрол и обратна проследимост на оперативните 

действия на експертите при осъществяване на строителния надзор на всеки конкретен строеж, 

използване на съществуваща вътрешна компютърна мрежа между експертите от различните 

специалности, на текуща информация по контрола и достигнатата стенен на обработка и 

документално приключване на отделните процеси в хода на изпълнението на строежа. 

Направеното изложение не само че визира прекалено общи идеи, чието реализиране не е 

описано как би повлияло в конкретно стойностно изражение на направеното предложение за 

ниска цена, но също така не съдържа в себе си никакви елементи, които да го свързват с някое 

от обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). В оперативната самостоятелност на участника 

е организирането на процесите при реализиране на поръчката, която включва услуги в две 

направления – оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на строителни обекти. За реализиране на 

изпълнението е необходима комплексна работа на специалисти от различни специалности, но 

отговорността за качеството на тяхната работа се носи от изпълнителя. Напълно нормално е 

при изпълнението на поръчката специалистите по отделните части да си сътрудничат и да 

използват създадената в предходни етапи на изпълнението база данни, като процесът на 

изпълнението да бъде надлежно документиран, проследим и възможен за осъществяване на 

контрол. Екипността е необходимо условие, без което изпълнението на поръчката би било 

невъзможно. Не се съдържа изключителност и в предвижданията за осигуряване на 
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техническа обезпеченост. Посочените обстоятелства не са съпроводени с никакви конкретни и 

по-специфични предвиждания, от които да е видно създаденото предимство на финансовото 

предложение на участника спрямо оферираните цени от останалите участници. Такава 

представените общи предвиждания за организация,  материалната осигуреност и създаване на 

условия за работа не са от категорията на обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), 

доколкото представлява нормално присъщо към изпълнението задължение. Всеки изпълнител 

на подобен договор би следвало да организира и съгласува работата на експертите си, както и 

да съдейства за осигуряване на условия за качествената им работа в срок. 

Участникът посочва, че разполага с внедрена система за управление на качеството по 

стандарт  ISO 9001, която се реализира чрез подходящ софтуер, което позволява по-бързо, 

експедитивно и качествено изготвяне на нормативно необходимите документи, 

регламентирани в Наредба №3/2003г. на МРРБ. Следва да се отбележи, че наличието на 

внедрена система за управление на качеството в дейността на участника по никакъв начин не 

обосновава оферирането на значително ниски цени за изпълнение, напротив наличието на 

подобна серфитикация е свързано с редица контролни процедури и мероприятия в дейността с 

оглед прецизиране и осигуряване на надеждност на работния процес, което обикновено е 

свързано с увеличаване разходите по изпълнение. В случая не са представени или описани 

основните положения в цитирания софтуер към функциониращата система, въз основа на 

което комисията не би могла да направи преценка за финансовото отражение върху 

изпълнението на претендирана система за управление на качеството. Нормално за всяка 

консултантска фирма е да разполага с оборудван офис и компютърна и измервателна техника, 

снабдени с необходими софтуерни продукти, като посочените обстоятелства не са 

съпроводени с никакви конкретни и по-специфични предвиждания, от които да е видно 

създаденото предимство на финансовото предложение на участника спрямо оферираните цени 

от останалите участници. 

На последно място участникът излага общи възгледи за ценообразуването при 

изпълнението на поръчката, като дава конкретни фирмени разчети за изпълнение на 

дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството за всеки обект. Действително, в оперативната 

самостоятелност на участника е да прецени дали ежедневно да извършва превоз на експертите 

му за целите на изпълнение на поръчката до всеки строителен обект, или да настани същите на 

квартира/хотел и да им осигури офис в близост до строителните обекти. В настоящия случай 

участникът е избрал извършването на разходи за транспорт, като липсват предвиждания за 

разходи за нощувки на експертите. 

Представеният примерен разчет за изпълнение на дейностите по оценяване на 

съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда се състои в следното: разходи за 

труд, формирани на база на натовареност на отделните експерти в брой работни дни, заплата 

за работен ден и обща стойност; други разходи, включващи консумативи (хартия, тонер и др.); 

и печалба. Представеният примерен разчет по осреднени показатели за дейността по 

оценяване на съответствието на инвестиционни проекти сам по себе си не доказва 

икономичност при формиране на по-благоприятна цена и не посочва обективни обстоятелства, 

свързани с икономичност при изпълнение на обществената поръчка или някое от 

обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), а единствено представлява аритметичен сбор на 

суми, които са декларативни и приети от самия участник, без да са еднозначно доказани. Не е 

видно как участникът е определил продължителността на ангажимента на всеки експерт по 

изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект за всеки обект. Не са посочени 

каквито и да е конкретни мероприятия, които да оправдават направеното предвиждане за 

работни дни по експерти, които участникът предвижда да вложи при изпълнението на 

дейността, и в същото време да предоставят гаранции за качественото и в навременно 

изпълнение на консултантските ангажименти. Не може да се приеме за обективен и разчетът 

на разходите за консумативи, тъй като по никакъв начин не е видно същите как са формирани.  

Представеният примерен разчет за изпълнение на дейностите по упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на всяка сграда е извършен на база на 
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следното: разходи за труд, формирани на база на времетраене на ангажимента, средна 

натовареност в месеца, обща натовареност на отделните експерти в брой работни дни, заплата 

за работен ден и обща стойност; разходи за командировки, формирани на база на обща 

натовареност на отделните експерти в брой работни дни, стойност на разходите за 

командировка на експерт за работен ден и обща стойност; разходи за транспорт, формирани на 

база на разстояние до обекта и предвиждания за среден разход, цена на горивото и 

амортизации; други разходи, включващи консумативи (хартия, тонер и др.) и телефон; и 

печалба. Представеният примерен разчет по осреднени показатели за дейността по 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на всяка сграда сам по себе си 

не доказва икономичност при формиране на по-благоприятна цена и не посочва обективни 

обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение на обществената поръчка или някое 

от обстоятелствата по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), а единствено представлява аритметичен сбор 

на суми, които са декларативни и приети от самия участник, без да са еднозначно доказани. 

След анализ на съдържанието на посоченaта информация и в частност на предвижданията за 

транспорт и брой пътувания комисията констатира, че за изпълнение на ангажимента по 

осъществяване на строителен надзор за целия етап от строителството участникът най-общо 

предвижда посещения по обекти, както следва: многофамилна жилищна сграда - бл. А-1 - 12 

посещения на обекта, които да се извършат съвместно от ръководителя на екипа по част 

„Конструкции“ и експерта по част „Архитектура“, като на част от посещенията да присъстват 

и специалисти по останалите части; многофамилна жилищна сграда - бл. 2 - 15 посещения на 

обекта, които да се извършат съвместно от ръководителя на екипа по част „Конструкции“ и 

експерта по част „Архитектура“, като на част от посещенията да присъстват и специалисти по 

останалите части; многофамилна жилищна сграда - бл. А-6 - 15 посещения на обекта, които да 

се извършат съвместно от ръководителя на екипа по част „Конструкции“ и експерта по част 

„Архитектура“, като на част от посещенията да присъстват и специалисти по останалите 

части; многофамилна жилищна сграда - бл. Острица 5 - 12 посещения на обекта, които да се 

извършат съвместно от ръководителя на екипа по част „Конструкции“ и експерта по част 

„Архитектура“, като на част от посещенията да присъстват и специалисти по останалите 

части. Прави впечатление, че съгласно клаузите на проекта на договор и техническото задание 

към него задължение на изпълнителя за всеки обект е не само да осъществява пълен контрол 

по време на строителството и да обезпечи постоянно присъствие на експерти по съответните 

части в зависимост от изпълняваните строителни работи, но и да изпълнява от името на 

възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството 

съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение 

на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. След анализ на 

съдържанието на посоченaта информация комисията констатира, че най-общо участникът 

предвижда изпълнението на ангажимента по осъществяване на строителен надзор за всеки 

обект да бъде осъществено в рамките на едва 12, респ. 15  посещения общо. От анализа на 

клаузите на проекта на договор и техническото задание е видно, че възложителят предвижда 

обем на услугите по строителни обекти, които не биха могли да бъдат изпълнени от 

консултанта в рамките на предвидените посещения, без с това да бъде създаден риск за 

качеството на предоставената услуга. Предвижданията на участника за заетост на експертите 

по работни дни не осигуряват постоянно присъствие на експертите по съответните части в 

зависимост от изпълняваните строителни работи и на лица за всеки строителен обект, които да 

осъществяват функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството 

съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителните работи. Не са посочени каквито и 

да е конкретни мероприятия, които да оправдават посоченото изключителното намаляване на 

броя работни дни, в които участникът предвижда да осъществи действия по изпълнението, и в 

същото време да предоставят гаранции за качественото и в навременно изпълнение на 

консултантските ангажименти. Посоченото формира извод, че осъществяването на 

консултантския ангажимент единствено в рамките на предвидените от участника посещения 
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несъмнено би довело до необходимост от още посещения на обектите и влагане на 

допълнителни часове по осъществяване на поръчката, което би било свързано и с 

допълнителни разходи и финансови средства. Не може да се приеме за обективен и разчетът 

на разходите за консумативи, тъй като по никакъв начин не е видно същите как са формирани.  

Съществен пропуск в направеното от участника планиране на цената за изпълнение на 

поръчката е, че не са предвидени и допълнителни (непредвидени) разходи, които биха 

възникнали в хода на изпълнение на договора и при появата на скрити дефекти в 

гаранционния период, когато също трябва да се извършва строителен надзор до 

отстраняването им съгласно клаузите на техническото задание, неразделна част от договора за 

изпълнение. Съгласно разпоредбата на т.1.19 от Раздел ІІІ – „Изпълнение на дейностите, 

предмет на поръчката“ от техническото задание при появата на дефекти изпълнителят на 

строителния надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ се ангажира за негова сметка да участва 

при констатирането им и да упражняват строителен надзор при отстраняването им за периода 

на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 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 на съответните видове 

строителни работи. Това са разходи, които всеки участник следва да предвиди в цената и 

тяхното включване произтича от заложеното в условията на поръчката. 

Така представена, информацията в подадената обосновка не отговаря на критериите, на 

които следва да отговори подробната писмена обосновка, разписани в разпоредбата на чл.70, 

ал.2 от ЗОП (отм.). За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи 

обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни 

условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или 

получаване на държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи 

факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 

изложени в обосновката по никакъв начин не са относими към някоя от категорията факти, 

посочени в посочената разпоредба. Предложението на участника: не съдържа в себе си 

елемент на уникалност и творчески подход, които да не са предлагани досега от други 

участници в поръчки с подобен предмет; не е свързано с техническо решение, което да 

съдържа в себе си новост или обективни и конкретни данни защо или с какво именно 

създадената организация на работа представлява спрямо този участник по-специално 

техническо решение, позволяващо му постигането на ниска цена; не съдържа наведени 

обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия и икономичност при 

изпълнението на обществената поръчка, които да бъдат основание за приемане на 

обосновката, защото липсват конкретни данни и обосновани и доказани финансови разчети, 

които да покажат и докажат по безспорен начин как е достигнато до оферираната по-ниска 

цена и елементите на ценообразуване; не претендира за наличие на държавна помощ. Най-

общо предвижданията на участника не са доказани и/или не показват каква е връзката им с 

начина на формиране на предложената цена.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на предложената 

цена за изпълнение на поръчката. 

Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” 

АД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), обосноваващи 

реалността и обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на    

29 100.00 лв. без ДДС по обособена позиция №8. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, 

комисията единодушно  
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Р Е Ш И: 
 

 

 

I. Въз основа на подробно изложените в настоящия и предходните протоколи мотиви и 

в съответствие с разпоредбите на ЗОП (отм.) комисията допуска до класиране по критерия 

“най-ниска цена” следните участници по обособени позиции: 

 
 

Обособена позиция № 1: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6: 
 

1.  „ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД. 

2. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД. 
 

 

Обособена позиция № 2: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Ела, бл. 1 и бл. 3: 
 

1. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 

2. ДЗЗД „СМОЛЯН 2016“. 

 
 

Обособена позиция № 3: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18 
 

1. „ЕКОИНВЕСТ - МД“ ООД. 

2. „СТРОЛ - 1000“ АД. 

3. „ТЕХНОСТРОЙ КОНТРОЛ“ ООД. 

 
 

Обособена позиция № 4: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51: 
 

 1. “СС - КОНСУЛТ” ЕООД. 

2. „СД КОНСУЛТ“ ООД. 

3. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД. 

 
 

Обособена позиция № 5: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15: 
 

1. „ДАРА-КОНТРОЛ“ ООД. 

2. „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД. 

 
 

Обособена позиция № 6: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1: 
 

1. „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ” ЕООД. 

2. „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 
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Обособена позиция № 7: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10 
 

1. ЕТ „БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ“. 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“. 

3. „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД. 

4. „РАДЕВ -06“ ЕООД. 

 
 

Обособена позиция № 8: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 4 

/четири/ многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. Острица 5 
 

1. „СТиКО-2000“ ООД. 

2. „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД. 
 

 

 ІI. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви и в съответствие 

с разпоредбите на ЗОП (отм.) комисията предлага за отстраняване следните участници по 

обособени позиции: 

 

 

Обособена позиция № 1: Оценяване на съответствието на инвестиционните 

проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 

на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6: 
 

1. „БЕТА 7“ ЕООД; 

 

 

Обособена позиция № 3: Оценяване на съответствието на инвестиционните 

проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 

на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18: 
 

1. „ГЕОДЕТ” ЕООД; 

 

 

Обособена позиция № 4: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51: 
 

1. „ЕЛИТ КОНСУЛТ - 67“ ЕООД; 

 

 

Обособена позиция № 6: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1: 
 

1.  „ПАЛАЗОВА” ЕООД; 

 

 

Обособена позиция № 7: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10: 
 

 1. „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД. 
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Обособена позиция № 8: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 4 

/четири/ многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. Острица 5: 
 

1. „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД; 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 01.09.2016 г. 
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/положен подпис/  

/………………..................../ 
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