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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 30 / 08.09.2016 г., гр. Смолян 
 

 

 

 

На основание чл. 73, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки (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.) и §18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за обществените 

поръчки (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.), определящ приложимост на процедурните 

правила на Закона за обществените поръчки (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.) и във връзка с мое 

Решение № 11 от 07.04.2016 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка за „услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

(отм.) 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“, което решение е вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2016-0005 и след като взех предвид както протоколите от 

работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-23/20.05.2016г. и приключила работа 

на 02.09.2016 г., както следва: протокол № 1 от 21.06.2016г., протокол № 2 от 09.08.2016г., 

протокол №3 от 10.08.2016г., протокол №4 от 16.08.2016г., протокол №5 от 01.09.2016г. и 

протокол № 6 от 02.09.2016г., 

 

 

I.   О Б Я В Я В А М      

К Л А С И Р А Н Е Т О 
 

 

на 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“, както следва: 

mailto:smolyan@abv.bg
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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 
 

 

На първо място класирам: „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД. 
Ценово предложение – 39 730.00 лeвa без ДДС 

 

На второ място класирам:„ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД. 
Ценово предложение – 53 900.00 лeвa без ДДС 

 

 
 

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. 
 

 

На първо място класирам: „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 

Ценово предложение – 45 420.72 лeвa без ДДС 

 

На второ място класирам:ДЗЗД „СМОЛЯН 2016“. 

Ценово предложение – 54 504.28 лeвa без ДДС 

 

 
 

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 
 

 

На първо място класирам: „СТРОЛ - 1000“ АД. 

Ценово предложение – 34 800.00 лeвa без ДДС 

 

На второ място класирам: „ЕКОИНВЕСТ - МД“ ООД. 

Ценово предложение – 40 487.00 лeвa без ДДС 

 

На трето място класирам: „ТЕХНОСТРОЙ КОНТРОЛ“ ООД. 

Ценово предложение – 49 300.00 лeвa без ДДС 

 

 
 

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 
 

 

На първо място класирам: „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД. 

Ценово предложение – 41 444.00 лeвa без ДДС 

 

На второ място класирам: „СД КОНСУЛТ“ ООД. 

Ценово предложение – 45 750.00 лeвa без ДДС 
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На трето място класирам:“СС - КОНСУЛТ” ЕООД. 

Ценово предложение – 51 131.46 лeвa без ДДС 

 

 
 

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 
 

 

На първо място класирам: „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД. 

Ценово предложение – 24 300.00 лeвa без ДДС 

 

На второ място класирам: „ДАРА-КОНТРОЛ“ ООД. 

Ценово предложение – 29 199.99 лeвa без ДДС 

 

 
 

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 
 

 

На първо място класирам: „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

Ценово предложение – 38 900.00 лeвa без ДДС 

 

На второ място класирам: „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ” ЕООД. 

Ценово предложение – 57 621.00 лeвa без ДДС 

 

 
 

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 
 

 

На първо място класирам: „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД. 

Ценово предложение – 27 140.00 лeвa без ДДС 

 

На второ място класирам:ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“. 

Ценово предложение – 30 780.47 лeвa без ДДС 

 

На трето място класирам:ЕТ „БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ“. 

Ценово предложение – 37 620.56 лeвa без ДДС 

 

На четвърто място класирам: „РАДЕВ -06“ ЕООД. 

Ценово предложение – 48 838.31 лeвa без ДДС 

 

 
 

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 
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На първо място класирам: „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД. 
Ценово предложение – 64 640.00 лeвa без ДДС 

 

На второ място класирам: „СТиКО-2000“ ООД. 

Ценово предложение – 69 424.29 лeвa без ДДС 

 

Мотиви: 

По всяка обособена позиция възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на 

назначената от мен комисия за разглеждане на офертите по отношение направения подбор и 

извършеното класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в 

протоколите от тяхната работа. 

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на 

поръчките за услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционен проект и 

упражнява на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно  

обслужване или еквивалентни. 

По обособени позиции на база на разглеждане на предложенията им допуснатите 

участници са класирани от комисията при критерий за възлагане „Най-ниска цена”, за което 

са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисията, към които препращам. 

 

 

Въз основа на гореизложеното  

 

 

II.   О П Р Е Д Е Л Я М   
 

 

за изпълнители 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“, класираните на първо място участници по 

обособени позиции, както следва: 
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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 
 

 

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД. 
С ценово предложение – 39 730.00 лeвa без ДДС 

 

 
 

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. 
 

 

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 

С ценово предложение – 45 420.72 лeвa без ДДС 

 

 
 

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 
 

 

„СТРОЛ - 1000“ АД. 

С ценово предложение – 34 800.00 лeвa без ДДС 

 

 
 

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 
 

 

„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД. 

С ценово предложение – 41 444.00 лeвa без ДДС 

 

 
 

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 
 

 

„ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД. 

С ценово предложение – 24 300.00 лeвa без ДДС 
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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 
 

 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

С ценово предложение – 38 900.00 лeвa без ДДС 

 

 
 

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 
 

 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД. 

С ценово предложение – 27 140.00 лeвa без ДДС 

 

 
 

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 
 

 

     „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД. 
 С ценово предложение – 64 640.00 лeвa без ДДС 

 

 

Въз основа на фактическите основания, обективирани в протоколите от работата на 

комисията, назначена с моя Заповед № ОП-23/20.05.2016г., към които препращам, 

 

 

IIІ.   О Т С Т Р А Н Я В А М   С Л Е Д Н И Т Е    

У Ч А С Т Н И Ц И   О Т   У Ч А С Т И Е    
 

 

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“, по обособени позиции както следва: 
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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 
 

 

„БЕТА 7” ЕООД 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 
Мотиви:  

Установено е, че офертата на участника 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 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. Преди изтичане на срока 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 е преценила, 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. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на горепосоченото предложение, извела 

е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат достатъчно обосновани 

собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, поради които комисията е 

отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в резюме, както следва: 

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 обосновало отражението му за оферирането на 



                                       

8 

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.  
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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 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 
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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 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 



                                       

11 

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. 

Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение и от него не са посочени обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-23/20.05.2016г. -  протокол № 5 от 01.09.2016г., за което 

правя препращане. 

 

 
 

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 
 

 

„ГЕОДЕТ” ЕООД 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви:  

Установено е, че офертата на участника 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 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. Преди изтичане на срока 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 е преценила, 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. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на горепосоченото предложение, извела 

е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат достатъчно обосновани 

собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, поради които комисията е 

отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в резюме, както следва: 

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 
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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 какъвто и да било организационен план за съвместно изпълнение 

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

Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение и от него не са посочени обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-23/20.05.2016г. -  протокол № 5 от 01.09.2016г., за което 

правя препращане. 

 

 
 

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 
 

 

„ЕЛИТ КОНСУЛТ - 67” ЕООД 
 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви:  

Установено е, че офертата на участника 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 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. Преди изтичане на срока 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 е преценила, 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. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на горепосоченото предложение, извела 

е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат достатъчно обосновани 

собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, поради които комисията е 

отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в резюме, както следва: 

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 
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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 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 
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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 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, 
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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 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 
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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 
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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 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. 
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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. 

Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение и от него не са посочени обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-23/20.05.2016г. -  протокол № 5 от 01.09.2016г., за което 

правя препращане. 

 

 
 

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. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви:  

Установено е, че офертата на участника 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 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. Преди изтичане на срока 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 е преценила, 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. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на горепосоченото предложение, извела 

е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат достатъчно обосновани 

собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, поради които комисията е 

отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в резюме, както следва: 

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.). 
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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 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 
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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 

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 
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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 „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. 

Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение и от него не са посочени обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-23/20.05.2016г. -  протокол № 5 от 01.09.2016г., за което 

правя препращане. 

 

2. „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 
 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

(отм.). 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, изложени в протоколите от 

нейната работа. 

Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 

от датата на подаване на офертата, услуга по упражняване на строителен надзор по 

отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна. 

Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в 

т.1 от раздел III.2.3 от обявлението на обществената поръчка и т. 2.1. на раздел II 

„Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията 

за подготовка на офертата, участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, 

считано от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената 

поръчка услуга, а именно: услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен проект и 

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

обслужване или еквивалентна, което изискване се доказва със Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ 

години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към 

него доказателство/а за извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е указал, че 

доказателството за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника 

копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

Първоначално в офертата на участника систематично сред документите в плик № 1, 
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удостоверяващи опита му, са налице Списък на услугите, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с 

приложенo към него заверенo копиe от удостоверениe за добро изпълнение, които обаче 

удостоверяват изпълнението на услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 

проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, като неудостоверено от участника е изпълнението на услуга по упражняване 

на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване 

или еквивалентни. Констатираната липса на документи или несъответствие с критериите за 

подбор са описани в Протокол № 1 от работата на комисията, с който от участника е 

изискано допълнително представяне на съответни документи и информация. В законово 

определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на посочения 

протокол, участникът е представил допълнителни документи или информация, както следва: 

Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, 

изготвен по образец съгласно приложение № 11, в който е описано изпълнението на 1 /една/ 

услуга по упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по отношение на 

обект: „Саниране на жилищен блок 40-те апартамента в гр. Ардино, ул.“Бели брези“ №41, 

вх.А и вх.Б“, към който е приложено удостоверение за добро изпълнение с изх. № 1553 от 

14.06.2016г., издадено от община Ардино. Представеното удостоверение свидетелства за 

изпълнението от ДЗЗД „ТК - ИНЖЕНЕРИНГ“ /със съдружници „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ 

ООД и „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД/ на задължения по сключен договор, свързани с 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по отношение на обект: 

„Саниране на жилищен блок 40-те апартамента в гр. Ардино, ул.“Бели брези“ №41, вх.А и 

вх.Б“, като изпълнената от обединението услуга в частта за строителния надзор е сходна с 

предмета на поръчката. В представеното удостоверение обаче липсва информация относно 

разпределението на дейностите на всяко от дружествата в обединението - 

„ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД и „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, при изпълнение на 

посочения договор, въз основа на което не става ясна ролята на участника „ПЕ ЕНД ПЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД при изпълнение на описания ангажимент – не е видно дали 

участникът е осъществявал дейности по строителен надзор или е имал единствено други 

функции във връзка с изпълнението на услугата – изпълнение на инвеститорски контрол, 

администриране на изпълнението или други ангажименти съобразно постигната воля между 

съдружниците в обединението и подписания договор между тях за създаване на гражданско 

дружество. От представените от участника допълнителни документи не би могло да се 

направи обосновано заключение, че участникът, като част от ДЗЗД „ТК - ИНЖЕНЕРИНГ“, е 

осъществил именно услугата по упражняване на строителен надзор по отношение на обект: 

„Саниране на жилищен блок 40-те апартамента в гр. Ардино, ул. Бели брези №41, вх.А и 

вх.Б“.  

С оглед на гореизложеното липсват конкретни доказателства, които да свидетелстват, 

че участникът е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 

офертата, услуга по упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за 

обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна.  

Посоченото обстоятелство не отговаря на минималните изисквания към техническите 

възможности на участниците, закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението 

за обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

Въз основа на изложеното комисията правилно е счела, че са налице предпоставките 

съгласно т.16.1 от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от Изискванията 

към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, и чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.), участникът да бъде предложен за 
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отстраняване от процедурата, като документите му в Плик 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” да не бъдат разглеждани. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

23/20.05.2016г. -  протокол № 1 от 21.06.2016г. и протокол № 2 от 09.08.2016г.. 

 

 
 

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. „МАТЕК“ ЕООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

(отм.). 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, изложени в протоколите от 

нейната работа. 

Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, услуга по упражняване на строителен надзор по отношение на 

сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна. Съгласно минималните 

технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към 

участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, участникът трябва да е 

изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, еднаква 

или сходна с предмета на обществената поръчка услуга, а именно: услуга по оценяване на 

съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по отношение 

на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна, което изискване се 

доказва със Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец съгласно 

приложение № 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за извършената/ите 

услуга/и, като възложителят изрично е указал, че доказателството за извършена услуга се 

предоставя под формата на заверено от участника копие на удостоверение, издадено от 

получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за услугата. Систематично сред документите, удостоверяващи опита 

на участника, са налице Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложени 

към него заверени копия от договор и две удостоверения за добро изпълнение. С 

представените заверени копия от Договор № 1 от 25.04.2016г. и Удостоверение с изх. № 26 от 

13.05.2016г. участникът е удостоверил, че през последните 3 /три/ години, считано от датата 

на подаване на офертата, е изпълнил услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 

проект по отношение на сграда за обществено обслужване, а именно за строеж: „Инженеринг 

за реставрация и ремонт на Алибеев конак, гр. Смолян“, но останалото удостоверение с изх. № 

27 от 13.05.2016г., удостоверява опит през последните 3 /три/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, при осъществяването на строителен надзор при изпълнението на 
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строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на водосток на общински път SML 

2240/III-866/ Смолян-Мугла при км 13+000 /Паметника/, община Смолян“, който обект обаче 

няма характер на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна 

съгласно изискванията на възложителя.  

Посоченото обстоятелство не отговаря на минималните изисквания към техническите 

възможности на участниците, закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението 

за обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

Констатираните липса на документи и несъответствия с критериите за подбор са 

описани и в Протокол № 1 от работата на комисията, с който от участника е изискано 

допълнително представяне на съответни документи и информация. В законово определения 

срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на посочения протокол, 

участникът изобщо не е представил допълнителни документи или информация, за да постигне 

съответствие с изискванията за подбор. 

Въз основа на изложеното комисията правилно е счела, че са налице предпоставките 

съгласно т.16.1 от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от Изискванията 

към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, и чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.), участникът да бъде предложен за 

отстраняване от процедурата, като документите му в Плик 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” да не бъдат разглеждани. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

23/20.05.2016г. -  протокол № 1 от 21.06.2016г. и протокол № 2 от 09.08.2016г.. 

 

2. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД. 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви:  

Установено е, че офертата на участника 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 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. Преди изтичане на срока 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 е преценила, 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. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на горепосоченото предложение, извела 

е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат достатъчно обосновани 

собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, поради които комисията е 

отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в резюме, както следва: 

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 
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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 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 
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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 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. 
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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 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 
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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-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) 
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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 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 
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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. 

Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение и от него не са посочени обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-23/20.05.2016г. -  протокол № 5 от 01.09.2016г., за което 

правя препращане. 

 

 
 

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 
 

 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 

 

Основание за отстраняване на участника от процедурата: чл. 70, ал. 3, пр.2 от ЗОП 

(отм.) във връзка с чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Мотиви:  

Установено е, че офертата на участника съдържа предложение за цена за изпълнение 

на поръчката, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
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предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни цени за изпълнение на 

поръчката. Правилно 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. Преди изтичане на срока 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 е преценила, 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. 

Комисията подробно е описала и анализирала всички факти и обстоятелства, 

изложени в представената обосновка по отношение на горепосоченото предложение, извела 

е самостоятелни, релевантни и адекватни мотиви, които съдържат достатъчно обосновани 

собствени, конкретни доводи, от които ясно се виждат причините, поради които комисията е 

отхвърлила представената писмена обосновка, които представям в резюме, както следва: 

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 
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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 /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 
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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 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 



                                       

38 

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 

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 
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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 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 
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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. 

Изцяло възприемам мотивите на комисията и считам, че участникът не е доказал 

реалността и обективността на направеното предложение и от него не са посочени обективни 

обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата в частта за настоящата обособена позиция, които обстоятелства са детайлно и 

изчерпателно описани и подробно мотивирани в протоколите от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № ОП-23/20.05.2016г. -  протокол № 5 от 01.09.2016г., за което 

правя препращане. 

 

 

На основание чл. 73, ал. 3 във вр. с чл. 58а, ал. 5 от ЗОП (отм.) и чл. 43 от ППЗОП 

(отм.) препис от настоящото решение да бъде връчен на участниците в 3-дневен срок от 

издаването му лично срещу подпис или изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка или по факс. 

 

На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП (отм.) настоящото решение да бъде публикувано в 

профила на купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП (отм.). 

 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисия за 

защита на конкуренцията – гр. София, бул. Витоша № 18. 
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