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ПРОТОКОЛ № 6 
 

за разглеждане на обосновките на предложените цени за изпълнение в процедура по 

възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ на ниска стойност по реда на Глава XXV от 

ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ 

ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ 

ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, 
разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 

Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, ул. Константин Иречек № 6, блок 2; гр. 

Смолян, ул. Карлък № 5; гр. Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей-3”; гр. 

Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 12, блок „Орфей 2“; Обособена позиция № 2: 

Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, бул. България № 41, блок 22; гр. Смолян, кв. 

Устово, ул. Тракия № 35, блок ”Китка”; гр. Смолян, жк Нов Център, ул. Дичо Петров № 

14, блок 50; гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок „ДАП“; Обособена позиция № 

3: Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, ул. Г. С. Раковски № 31, военен блок 2; гр. 

Смолян, ул. Димитър Благоев № 8; гр. Смолян, бул. България № 86, блок 16; гр. Смолян, 

ул. Острица № 24, блок „Строител-3“, която обществена поръчка е открита с решение на 

възложителя  № 23 от 15.10.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в 

Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2018-0012 и публикувано заедно с одобрените с него 

обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – 

профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460  

 

 

Днес, 28.03.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

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

изпълнение на заповеди № № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 02.01.2019г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция  „СИиОС“ в община Смолян. 

Членове: 

Милена Иванова Пенчева - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

инж. Анастасия Василева Василева - инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Станка Василева Делирадева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Стефка Желева Росенова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

  

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460


 

 

2 

 Комисията проведе открито заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 

72, ал.3, чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 и чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 1. 

 

1. На своето предходно заседание комисията констатира наличието на необичайно 

благоприятни оферти спрямо участници в настоящата обществена поръчка, предвид което 

изиска представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената 

цена за изпълнение на поръчката от следните участници по обособени позиции: 
 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, 

БЛОК 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. 

СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50; ГР. СМОЛЯН, 

БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“ 

1. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 

2. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – ЕНЕРГОЕФЕКТ“ 

 

Обособена позиция № 3: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 

31, ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, 

БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК 

„СТРОИТЕЛ-3“ 

1. „Т 7 консулт“ ЕООД 

 

2. В законоустановения срок от 5 /пет/ календарни дни съгласно разпоредбата на чл.72, 

ал.1 от ЗОП в деловодството на община Смолян постъпи писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката от следните участници по 

обособени позиции 
 

 

№ 

 

Наименование на участника 

Регистрационен номер и дата на 

получаване на обосновките 

1. „Т 7 консулт“ ЕООД  ДЛ006868-001 от 25.03.2019г. 

2. 
ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ 

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – ЕНЕРГОЕФЕКТ“ 
ДЛ006868-002 от 25.03.2019г. 

 

3. В изпълнение на разпоредбата на чл.72, ал.3 от ЗОП комисията отвори постъпилите 

писма от участниците и пристъпи към разглеждане по обособени позиции на всяка от 

представените обосновки по отношение на нейната пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава съответния участник: 
 

                                                           
1 Съгласно разпоредбата на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 

1.03.2019 г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва по реда, действащ 

към момента на откриването й. При позоваването на разпоредби от Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се имат 

предвид редакциите им, които са в сила към момента на откриване на настоящата процедура 

за възлагане на обществена поръчка. 
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3.1. 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 

№ 41, БЛОК 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК 

”КИТКА”; ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 

50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“ 
 

След като беше установено, че офертата на участника ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ 

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ –ЕНЕРГОЕФЕКТ“, съдържа предложение, свързано с (“Цена за 

изпълнение на поръчката”), което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по- 

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по обособената 

позиция по същия показател за оценка (Цена за изпълнение на поръчката”), правилно с писмо с 

Изх. № ДЛ006868 от 20.03.2019г. от участника е изискано да представи в 5-дневен срок от 

уведомяването подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 24 942 лева (словом двадесет и четири хиляди деветстотин 

четиридесет и два лева) без ДДС. Искането за обосновка е изпратено по електронна поща на 

участника: ekoinjenering@abv.bg, която е посочена в представения с офертата Единен 

европейски документ за обществени поръчка (ЕЕДОП). Искането е изпратено също и чрез 

куриер на адрес: гр. Кърджали, ул. Булаир 14, вх. А, ет.1, ап.1, където пратката е приета и 

получена от представител на участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратна 

разписка с име и дата на получаване. Преди изитичане на срока в деловодството на Община 

Смолян с вх. № ДЛ006868-002 от 25.03.2019г. се установи, че е заведена обосновка на 

предложената цена за изпълнение. 

 След подробен анализ на обосновката на ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ 

–ЕНЕРГОЕФЕКТ“ по отношение на предложената цена за изпълнение на поръчката 

комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.72, ал.3, изр.3 от ЗОП, поради 

което обосновката следва да не бъде приета, а участникът следва да бъде предложен за 

отстраняване. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка:  

При изготвянето на предложената от участника цена в размер на 24 942 лв. без ДДС, 

участникът е определил основни фактора, които смята, че са от съществено значение и дава 

отговор на въпроса защо предложението му е с 20 на сто по- благоприятно от средната 

стойност на останалите оферти в тази процедура. При изготвянето на цената ни, 

участникът цели баланс между фактора за икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка и осигуряване на качество при изпълнение на услугата. Участникът е посочил, че 

продуктът, който произвежда, е услуга и не налага закупуване и внедряване на материали и 

др. подобни, а е свързана единствено с използването на професионалните знания, умения и 

капацитет на експертите. Участникът счита, че изготвената от него обосновка е в 

съответствие с разпоредбата на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, и представя коментар относно 

наличието на обективни обстоятелства свързани с: 

1. Икономическите особености на предоставяната услуга; 

2. Избрани технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставяне на услугата; 

3. Оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на услугата; 

4. Спазване на задълженията по чл.115 от ЗОП; 

5. Получаване на държавна помощ. 

1. Икономически особености на предоставяната услуга 

За извършване на конкретната услуга, участникът предлага крайна обща цена в размер на 24 

942,00 лв. без ДДС. Тази обща цена е сформирана на база конкретните разходи, които ще се 

извършат за изпълнение на поръчката и предвидена печалба. Разходите, които ще бъдат 
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направени от участника са изчислени за определен период, т.е. най-важният фактор за 

ценообразуването на услугата е времето за което, ще бъде изпълнена. 

Общ срок за изпълнение на поръчката: 16 /шестнадесет/ календарни дни. В рамките на този 

срок е направен и разчета на разходите, които участникът предвижда. 

2. Избрани технически решения или наличие на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставяне на услугата 

2.1 Наличие на изключително благоприятни условия за участника- постигнатата в годините 

висока рентабилност на основната фирмена дейност на всеки от членовете на 

Обединението; значителните икономии във всеки аспект на административното, ресурсно и 

техническо осигуряване на тази дейност. Ценовото предложение е разработено на база 

система от подробни количествено-стойностни разчети, която обхваща всички дейности, 

посочени в офертата ни и изцяло съобразени с Техническите изисквания на Възложителя. Тази 

система е прецизирана в годините и е следствие на натрупания опит на членовете на 

Обединението от изпълнение на договори със сходен предмет на територията на страната. 

Тя е съобразена с практиката и с действително необходимите ресурси за извършване на 

консултантските услуги. За конкретния случай съществуват няколко изключително 

благоприятни фактора, които определят високата икономичност при изпълнение на 

обществената поръчка: 

- наличие на напълно оборудвани със съвременна техника офиси: в гр. Кърджали - 2 бр. и в гр. 

София - 2 бр. 

-  специалистите, които ще изпълнят предмета на поръчката са на постоянно разположение; 

- Участникът разполага с автомобилен парк - 8 броя автомобили, като поне 3 от тях ще 

бъдат на постоянно разположение на експертите; 

- участникът разполага със съвременна офис техника и оборудване, както и възможно най-

новите и добри софтуерни продукти, за изпълнение предмета на договора; 

-участникът разполага със собствени уреди за извършване на необходимите изпитвания на 

армировка, бетон и т.н., както и необходимата техника за енергийното обследване. Тя е 

напълно изплатена, включително всички съответни амортизационни отчисления (през 2010 

година). В резултат, себестойността на услугата не е „натоварена” с амортизационни 

отчисления; 

- Екипът за изпълнение на поръчката е сформиран от специалисти с дългогодишен 

професионален опит, поради това в офертата не са калкулирани разходи за рискове, свързани 

с подготовката на експертите и качеството на тяхната работа; 

- И двамата партньори в ДЗЗД „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-ЕНЕРГОЕФЕКТ” са сертифицирани за 

съответствие на внедрената система за управление на качеството, съгласно изискванията на 

международния стандарт ISO 9001:2008. Според участника въвеждането на стандарта 

осигури 5-8% икономия в стойността на оперативната ни дейност. 

Участникът счита, че няма да са необходими капиталови разходи за офис оборудване и 

техника, като на практика времето за мобилизация на екипа и разходите ще са минимални. 

В таблични форми участникът е представил подробни пояснения по отношение на начина на 

формиране на предложената от него цена по отделно за всяка една дейност: 
 

ПОДРОБЕН ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ - ДЕЙНОСТ 1: ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ и ДЕЙНОСТ 3: 

ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, в частта по Обособена позиция № 2 - тази дейност се извършва от експертите на 

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, които са позиционирани в гр.Кърджали 

 
 

срок за изпълнение - 8 кал. дни за арх.заснемане и 4 кал. дни за обследване и изготвяне на 
техн.паспорти (общо 12 кал.дни) 

РАЗДЕЛ - 1 - човешки ресурси 



 

 

5 

Необходими разходи за заплати и осигуровки на екипа от експерти 
 

Експерти 
брой 
дни 

брутно 
възнаграждение (120 

лв. на ден) лева 

Екип за ДЕЙНОСТ 1: ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ и ДЕЙНОСТ 3: ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И 

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

1 
Ръководител екип - Инженер Конструктор 

12 1440 1440,00 

2 Архитект 12 1440 1440,00 

3 Чертожник 1 8 960 960,00 

4 Чертожник 2 
 

8 960 960,00 

5 
Технически контрол - не участва в арх.заснемане и не пътува 

4 480 480,00 

6 Електроинженер 12 1440 1440,00 

7 ВиК 12 1440 1440,00 

8 Пожарна безопасност 10 1200 1200,00 
9 ОВК 12 1440 1440,00 

 I 10800,00 
Разходи за експертите 

1 Нощувки в Смолян - 8 експерта х 3 бр. нощувки = 

24 бр. нощувки 

24 70,00 

1680,00 

2 
Разходи за командировки - 8 експерта х 4 

бр.команд. = 32 бр. командировки 

24 

20,00 480,00 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - I - човешки ресурси 12960,00 

РАЗДЕЛ - II - административни и други външни разходи 

Необходими разходи за канцеларски материали, консумативи. 
 

1 Разходи за консумативи - хартия, папки, разпечатване от "Екоинженеринг" ЕООД 1200,00 

2 Разходи за лаборатория 800,00 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - II - административни и други външни разходи 2000,00 

РАЗДЕЛ - III - транспортни разходи 
 

Необходими разходи за гориво на автомобила 
    

 

автомобил - собствен на дружеството 

разход 
гориво 

по 
Тарифа 

общо км. в 

двете 

посоки 

цена гориво 

на литър 
общ 

дневен 
разход 

общо за предвидените 

пътува ния 

1 
Пътуване с Опел - 4-ма експерти - 1 път - 

Кърджапи-Смолян 7 180 2,25 28,35 28,35 

2 
Пътуване с Форд-Фиеста - 4-ма експерти - 1 път - 

Кърджапи-Смолян 7 180 2,25 28,35 28,35 

3 
Амортизация на автомобилите - 25 % от стойността 

на горивото 

    

14,18 
 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - III - транспортни разходи 
   

70,88 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: 
     

 
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - I - човешки ресурси 

  
12960,00 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - II - административни и други външни разходи 2000,00 
 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - III - транспортни разходи 
  

70,88 
 

ОБЩА СТОЙНОСТ I+II+III 15030,88 
РАЗДЕЛ - IV: НЕПРЕДВИДЕНИ/ ПЕЧАЛБА 2285,47 
 
ОКОНЧАТЕЛНА КРАЙНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС 

 
17316,35 

Дейност 2: 

Съгласно разпределението на дейностите в Обединението, „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД - ще 

изпълнява ДЕЙНОСТ 2: ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
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МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, в частта 

по Обособена позиция № 2: 

ПОДРОБЕН ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ - ДЕЙНОСТ 2: ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ГРАД СМОЛЯН - тази дейност се извършва от експертите на "ЕНЕРГОЕФЕКТ" ООД, 

които са позиционирани в гр.София 

срок за изпълнение - 4 календарни дни 

РАЗДЕЛ - 1 - човешки ресурси 

Необходими разходи за заплати и осигуровки на екипа от експерти 

 

Експерти 

 
брой 

дни 

брутно 

възнаграждение 

за 4 дни лева 

Екип за ДЕЙНОСТ 2: ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИШНИ 

СГРАДИ 

1 Ръководител екип 4 700 700,00 
2 Конструктор 4 700 700,00 
3 Електроинженер 4 700 700,00 
4 Инженер топлотехника 4 700 700,00 
 Допълнителни експерти за обработка на данните и изготвяне на документация - те 

няма да 

пътуват 1 Инженер топлоенергетик 4 700 700,00 
2 Допълнителен експерт 1 4 700 700,00 
3 Допълнителен експерт 2 4 700 700,00 
    4900,00 

Разходи за експертите 

1 Нощувки в Смолян - 4 експерта х 1 

бр.нощувки = 4 бр.нощувки 

4 70,00 
280,00 

2 
Разходи за командировки - 4 

експерта  = 4 бр.команд. 

4 
20,00 80,00 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - I - човешки ресурси 5260,00 
РАЗДЕЛ - II - административни и други външни разходи 
Необходими разходи за канцеларски материали, консумативи.  

1 Разходи за консумативи - хартия, папки, разпечатване от "ЕнергоефекТ' 

ООД 
700,00 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - II - административни и други външни разходи 700,00 
РАЗДЕЛ - III - транспортни разходи 
Необходими разходи за гориво на автомобила     
 

автомобил - собствен на 

дружеството 

разход 

гориво 

по 

Тарифа 

общо 

км. в 

двете 

посоки 

цена 

гориво на 

литър 

общ 

дневен 

разход 

общо за 

предвидените 

пътувания 

1 
Пътуване с автомобил - 4-ма 

експерти - 1 път - София-Смолян 8,0 550 2,25 99,00 99,00 

3 
Амортизация на автомобила - 25 % 

от стойността на горивото 

    
24,75 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - III - транспортни разходи    123,75 
 РЕКАПИТУЛАЦИЯ:     
 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - I - човешки ресурси    5260,00 
 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - II - административни и други външни 

разходи 

 700,00 
 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ - III - транспортни 

разходи 

   123,75 



 

 

7 

 ОБЩА СТОЙНОСТ I+II+III    6083,75 
РАЗДЕЛ - IV: НЕПРЕДВИДЕНИ/ ПЕЧАЛБА 1541,90 
ОКОНЧАТЕЛНА КРАЙНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС 7625,65 

Ключови моменти обуславящи икономичността на участника за всички дейности: 

- Финансовите разчети са направени за периода на ангажираност на всеки един експерт. 

Срокът за изпълнение общо за Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3 е 12 (дванадесет) календарни 

дни. 

Сумите за раздел „Човешки ресурси“ са съобразени с Минимален осигурителен доход за 2019 г. 

за икономическа дейност „професионални дейности и научни изследвания“ в България, където 

попадаме ние - 656 лв., съгласно Приложение №1 към чл.8, ал.1, т.1 към ЗБДОО (Закон за 

бюджета на държавното обществено осигуряване), а ние сме предвидили брутно 

възнаграждение минимум 700 лв. за един експерт за срока за изпълнение на съответната 

дейност, което е почти колкото минималния осигурителен доход в България за нашата 

дейност за един месец. 

- Сумите предвидени за Транспортните разходи са действителни, изчислени с реалния разход 

на гориво на автомобилите и съответно разстоянието в километри; 

- Разходите за командировъчни и нощувки също са съобразени с действащата Наредба за 

командировъчни разходи, а нощувките са планирани с реалните пазарни цени, които предлагат 

хотелите в гр.Смолян. 

- Предвидената печалба също е в рамките на разумната, предвид действителното време, за 

което ще се изпълни задачата. 

ИЗВОДИ: 

От направените разчети за всяка една дейност по отделно, участникът стигна  до следните 

констатации: 

Разходи, които ще бъдат направени за ДЕЙНОСТ 1: Извършване на архитектурни заснемания 

и ДЕЙНОСТ 3:Технически обследвания и изготвяне на технически паспорти: 17 316,35 лв.; 

• Разходи, които ще бъдат направени за ДЕЙНОСТ 2: Обследвания за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради: 7 625,65 лв. 

Крайната обща цена от 24 942,00 лв без ДДС се формира от сбора на всички разходи по всички 

дейности, които ще се изпълняват от Обединението. 

3.Оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на услугата 

Задълженията на консултантския екип за извършване обследване за установяване на 

технически характеристики, изготвяне на технически паспорт и извършване обследване за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, са строго регламентирани 

съгласно българското законодателство. 

Оригиналното решение в случая е сведено единствено до: 

1. Създаване на перфектна организация на работа между експертите. 

2. Създаване на предпоставки и условия за работа в екип чрез оборудвани работни места с 

най-съвременна офис техника със съответните софтуерни продукти и изградена вътрешна 

LAN мрежа, която да дава възможност за работа в екип и за ползване на създадената база 

данни за сградите и от двата екипа - екипа, подготвящ техническия паспорт и екипа, 

подготвящ енергийното обследване. 

3.Обединението до момента има редица успешно приключили договори за изготвяне на 

технически паспорти и енергийни обследвания на сгради. Натрупания опит до момента, добре 

сработените екипи, които могат да работят съвместно и добре познават начините и 

методите на комуникация, гарантират успешното решение и изпълнение на договора. 

4.Получаване на държавна помощ- участникът не предвижда да използва държавна помощ. 

Мотиви:  

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

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП. За да 
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бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни обстоятелства, 

свързани с икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод, избраните технически решения или наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите или за изпълнение на 

строителството, оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

услугите или за изпълнение на строителството, спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, 

възможността участникът да получи 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.72, ал.2 от ЗОП. 

Действително, обект на настоящата обществена поръчка е услуга, като изпълнението й 

не е свързано със значителни капиталови вложения по закупуване и внедряване на материали и 

други съществени разходи извън осигуряването на техническа обезпеченост, което позволява 

формирането на предлаганите цени при условията на свободна преценка каква е стойността на 

положения предимно интелектуален труд. В светлината на тези доводи обаче това не изключва 

опасенията на възложителя относно това дали предложената цена позволява действително 

качествена престация. 

Обосновката на участника в голяма част е изградена 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: като търговец да се стреми да постигне баланса 

между фактора икономичност при изпълнение на обществената поръчка и осигуряване на 

качествено изпълнение на услугата; да е планирал необходимите средства за изпълнение на 

задълженията си; да се е запознал с предмета на услугата на отделните многофамилни жилищни 

сгарди, посочена в документацията за участие в обществената поръчка, с оглед определяне на 

обхвата на задълженията му; да е извършил подбор на екипа от специалисти (експерти), 

необходим за обезпечаване на качественото изпълнение на услугата предмет на настоящата 

обществена поръчка през целия период на изпълнение й, като в тази връзка да предложи екип 

от специалисти с необходимия опит и квалификация, които ще изпълняват своите задължения 

през целия на изпълнение на предмета на договота, като присъствието им по дни да бъде изцяло 

съобразено с видовете работи, които ще се извършват съгласно предложения план график; да е 

не само ресурсно, но и технически обезпечен, като разполага с оборудван офис за изпълнение 

на търговската си дейност, да разполага с автомобилен парк и техническо оборудване за 

изпълнение на задълженията си. Наличието на част от тези нормално присъщи за изпълнението 

на дейността обстоятелства също така е предпоставка и е свързано с придобиването на годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, което освен това е свързано с 

постигане на съответствие с критериите за подбор и е налично за всички допуснати участници. 

Участникът посочва, че разполага с внедрени системи за управление на качеството по 

стандарт  ISO 9001:2008, с което постига 5-8% икономия в стойността на оперативната дейност. 

Следва да се отбележи, че наличието на посочените внедрени системи 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 или 

конкретни процедури към функциониращата система, които да имат отражение и да намаляват 

разходите при работния процес, въз основа на което комисията не би могла да направи 
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преценка за финансовото отражение върху изпълнението на претендирана система за 

управление. 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, което определя 

недоказаността на твърдяната от участника 5-8% икономия в стойността на оперативната 

дейност.  

Участникът се позовава на опита си – собствен и на екипа му при изпълнение на 

дейности, сходни с тези по поръчката. Наличието на опит по изпълнението на: - услуга/и по 

извършване на обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за енергийната 

ефективност (или аналогични/еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на 

обследваната/ите сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; - услуга/и по 

извършване на обследване/ия за установяване на техническите характеристики и съставяне на 

технически паспорт/и съгласно Закона за устройство на територията (или 

аналогични/еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите и 

паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/, поначало е 

свързано с изискванията за подбор, което е налично за всички допуснати участници, а не е 

обективно обстоятелство, обосноваващо представянето на необичайно благоприятна оферта, а и 

участникът по никакъв начин не е удостоверил използването в резултата на описания опит на 

подход, базиран на икономически производствен процес или на техническо решение, направено 

при благоприятни условия или харатеризиращо с оригиналност или иновативност, което да 

обоснова оферирането на необичайно благоприятна цена 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 ниска цена за изпълнение.  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. Не следва да дава преимущество на участника или да е 

основание за приемане на обосновката му и позоваването от участника на наличието на: 

постигната рентаблиност на основната фирмена дейност; значителни икономии във всеки 

аспект на административното, ресурсно и техническо осигуряване на тази дейност; система от 

подробни количествео-стойностни разчети, която обхваща всички дейности. В случая не са 

представени никакви конкретни предвиждания, които да удостоверят значението на посочените 

обстоятелства и да обосноват отражението им за оферирането на изключително ниска цена за 

изпълнение.   

Участникът описва техническото си решение за изпълнение, като посочва, че ще 

изпълни определен набор от дейности чието изпълнение е разделил в две отделни таблици в 

зависимост от субекта на изпълнение, ДЕЙНОСТ 1: ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ 

ЗАСНЕМАНИЯ и ДЕЙНОСТ 3: ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ще се извършат от «ЕКОИНЖЕНЕРИНГ»ЕООД и ДЕЙНОСТ 2: 

ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ, ще се извърши от «ЕНЕРГОЕФЕТ» ООД. Посоченото предвиждане за техническо 

решение дословно и смислово 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, обвързан с точна и ясна финансово-икономическа аргументация. Изпълнението на 

предвидените видове дейности, макар хронологично структурирано от участника, е нормално 

присъщо задължение за изпълнение на поръчката, като изпълнението на никоя от тези дейности 

не би могло реално да обосновава оферирането на необичайно благоприятна цена за изпълнение 
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на поръчката. Участникът единствено излага предвижданията си за определяне на 

ценообразуващите елементи при формиране на ценовото му предложение, като представя 

подробни финансови разчети, включващи: необходими разходи за заплати и осигуровки на 

екипа от експерти, с посочване на необходим разход за всеки един от експертите и посочване на 

обща сума получена като сбор от възнаграждения  на отделните експерти; разходи за експерти 

(нощувки и командировки) общо за експертите получена като сбор от разходите на отделните 

експерти; административни и други външни разходи; транспортни разходи; непредвидени 

разходи и печалба (обща стойност). Във връзка с разходите за експертите участникът се 

позовава и на благоприятно обстоятелство, свързано с Минимален осигурителен доход за 2019 

г. за икономическа дейност „професионални дейности и научни изследвания“ в България, 

където попада - 656 лв. съгласно Приложение №1 към чл.8, ал.1, т.1 към ЗБДОО (Закон за 

бюджета на държавното обществено осигуряване), а участникът е предвидил брутно 

възнаграждение минимум 700 лв. за един експерт за срока за изпълнение на съответната 

дейност, което е почти колкото минималния осигурителен доход в България за дейността му за 

един месец. Представеният разчет за разходите по изпълнение на поръчката сам по себе си не 

доказва обективност при формиране на необичайно благоприятна цена и не посочва обективни 

обстоятелства, свързани с което и да е от обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, а единствено 

представлява посочване на суми, които са декларативни и приети от самия участник, без да са 

еднозначно доказани. Не е видно как определя непредвидените разходи, включително какво се 

покрива от заложените непредвидени разходи. 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 таблицата. 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 заложения брой посещения. Освен това не е представено описание на 

техническото му решение, което да доказва обективност и достатъчност на предвижданията му 

за численост на експертния състав и за предвиден брой на пътувания, нощувки и командировки 

в рамките на всяка дейност с оглед гарантиране на качественото изпълнение на предоставяната 

услуга. Наред с това в рамките на изпълнението на две от дейностите, както следва: ДЕЙНОСТ 

1: ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ и ДЕЙНОСТ 3: ТЕХНИЧЕСКИ 

ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ, не може да се приеме за 

разчет на разходите за командировъчни заявената сума от 480 лв., тъй като освен всичко вече 

изложено е налице и допуснато несъотвествие между предложения разход за експерти и 

крайната обща цена за разход за всички експерти за командировки, както следва:  

Предложение на участника съгласно представената обосновка:  

 
Следователно участникът предвижда да командирова 8 експерти за 4 дни, но вместо 32 

командировъчни да им заплати само 24. 

Съгласно предложеното от участника ангажиране на 8 експерта и съответно командироването 

им за 4 дена следва предложението на участника да изглежда, както следва: 
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Разходи за експертите 

Нощувки в Смолян - 8 експерта х 3 бр. 

нощувки = 24 бр. нощувки 

24 70,00 1680,00 

Разходи за командировки - 8 експерта 

х 4 бр.команд. = 32 бр. командировки 

32 20,00 640,00 

В този случай обаче общата цена за изпълнение на дейност 1 и дейност 3 следва да бъде 

17 476.35 лева /словом седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и тридесет и 

пет стотинки/ без ДДС, а не оферираната от участника – 17 316.35 лева /словом седемнадесет 

хиляди триста и шестнадесет лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС. Това от своя страна е 

свързано и с несъответствие на общата цена за изпълнение на поръчката, доколкото същата 

следва да бъде 25 102 лева /словом двадесет и пет хиляди сто и два лева/ без ДДС, а не 

оферираната от участника – 24 942 лева /словом двадесет и четири хиляди деветстотин и 

четиридесет и два лева/ без ДДС. Комисията не разполага с правомощия служебно да коригира 

предложената от участника цена за изпълнение на поръчката.  

Налице са и други несъответствия в представената обосновка: Участникът се позовава, 

че: „най-важният фактор за ценообразуването на услугата е времето за което, ще бъде 

изпълнена. Общ срок за изпълнение на поръчката: 16 /шестнадесет/ календарни дни. В 

рамките на този срок е направен и разчета на разходите, които участникът предвижда“. 

След това обаче в частта на „Ключови моменти обуславящи икономичността на участника за 

всички дейности“, участникът посочва, че: „Финансовите разчети са направени за периода на 

ангажираност на всеки един експерт. Срокът за изпълнение общо за Дейност 1, Дейност 2 и 

Дейност 3 е 12 (дванадесет) календарни дни“.  

Предложената обща цена за изпълнение предмета на обществената поръчка е 24 942 лева 

(словом двадесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и два лева) без ДДС, която сума е 

формирана на база на следните цени по многофамилни жилищни сгради за изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката: Многофамилна жилищна сграда на адрес:гр. Смолян, бул. 

България № 41, блок 22 - 6 334 лева без ДДС; Многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. 

Смолян кв. Устово, ул. Тракия № 35, блок ”Китка - 3 856  лева без ДДС; Многофамилна 

жилищна сграда на адрес: гр. Смолян, жк Нов център, ул. Дичо Петров № 14, блок 50 - 8 152  

лева без ДДС; Многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. Смолян, бул. България № 27, 

жилищен блок „ДАП“ - 6 600  лева без ДДС. От представената обосновка за комисията не става 

ясно как разходите за отделните експерти, транспортните разходи, административните и други 

разходи са относими и предвидени за всяка отделна жилищна сграда, т.е. общата цена за 

изпълнение предмета на обществената поръчка е оферирана именно на база сбор от предлагани 

цени за всяка от четири многофамилни жилищни сгради, но участникът не е описал изобщо в 

обосновката си за предлагана ниска цена как са постигнати и се е стигнало до предлагане на 

толкова ниски цени за всяка отделна многофамилни жилищна сграда. Всички разходни разчети 

са представени общо по отношение на обектитие на обществената поръчка. Комисията не може 

да изведе реален извод за възможността услугата предмет на настоящата обществена поръчка 

дали може реално да бъде изпълнена на цена, която необичайно е много по-ниска от тази на 

останалите участници.  

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

които следва да отговори подробната писмена обосновка, разписани в разпоредбата на чл.72, 

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

обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения процес, 

на предоставяните услуги или на строителния метод, избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите 

или за изпълнение на строителството, оригиналност на предложеното от участника решение по 

отношение на услугите или за изпълнение на строителството, спазването на задълженията по 
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чл.115 от ЗОП, възможността участникът да получи 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.  

Комисията счита, че не е налице необходимост от участника да бъде изискана 

уточняваща информация. 

Комисията счита, че не е налице необходимост от други органи да бъде изисквана 

информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни 

споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и 

документите, представени или посочени в обосновката на участника. 

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

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

ценово предложение, тъй като представените доказателства и данни не са достатъчни, за да 

обосноват предложената цена за изпълнение на поръчката и да удостоверят наличието на което 

и да било обстоятелство по чл.72, ал.2 от ЗОП. 

 Посочените обстоятелства обосновават извод, че обосновката на участника ДЗЗД 

„ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-ЕНЕРГОЕФЕКТ“ за предложената цена за 

изпълнение на поръчката в размер 24 942 лева /словом двадесет и четири хиляди деветстотин и 

четиридесет и два лева/ без ДДС не следва да бъде приета. 
 

 

 

3.2. 

Обособена позиция № 3:  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. 

РАКОВСКИ № 31, ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 

№ 8; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

ОСТРИЦА № 24, БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“ 
 

След като беше установено, че офертата на участника „Т 7 консулт“ ЕООД, съдържа 

предложение, свързано с (“Цена за изпълнение на поръчката”), което подлежи на оценяване и е 

с повече от 20 на сто по- благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по обособената позиция по същия показател за оценка (Цена за изпълнение на 

поръчката”), правилно с писмо с Изх. № ДЛ006868 от 20.03.2019г. от участника е изискано да 

представи в 5-дневен срок от уведомяването подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 29 840 лева (словом 

двадесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет лева) без ДДС. Искането за обосновка е 

изпратено по електронна поща на участника: t_7@consultant.bg; t7.consultant@gmail.com, която 

е посочена в представения с офертата Единен европейски документ за обществени поръчка 

(ЕЕДОП). Искането е изпратено също и чрез куриер на адрес: гр. Пловдив 4000, район 

mailto:t_7@consultant.bg
mailto:t7.consultant@gmail.com
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Централен, ул. Фр. Жолио Кюри № 18, ет. 5, офис 15А, където пратката е приета и получена от 

представител на участника. Посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратна разписка с 

име и дата на получаване. Преди изтичане на срока в деловодството на Община Смолян с вх. № 

ДЛ006868-001 от 25.03.2019г. се установи, че е заведена обосновка на предложената цена за 

изпълнение. 

 След подробен анализ на обосновката на „Т 7 консулт“" ЕООД по отношение на 

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

закрепени в чл. 72, ал.3, изр.3 от ЗОП, поради което обосновката следва да не бъде приета, а 

участникът следва да бъде предложен за отстраняване. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка:  

Дългогодишната практика на „Т7 консулт“ ЕООД води след себе си и многообразието 

на обектите, на които е изготвяна оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняван строителен надзор и инвеститорски контрол. Дружеството разполага с екип от 

квалифицирани специалисти от различни области и специалности. В осъществяването на 

дейността си, се базира на натрупания дългогодишен опит в проектирането, 

строителството и консултантските услуги. 

I. Професионализма на експертите и организацията на работа се доказва от 

множеството обекти, на които е упражнявана консултантска дейност , в т.ч.извършване на 

архитектурни заснемания, обследвания за енергийна ефективност, технически обследвания, 

оценка за съответствие на инвестиционните проекти, строителен надзор и инвеститорски 

контрол, като част от тях е представена на снимки на сгради.  

II. Съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП: 

1. По т.1. Икономичност при изпълнение на поръчката: 

Позовавайки се опита от работата на подобни обекти, предложената цена от 29 840  лв. без 

ДДС, включва всички разходи за изпълнение на поръчката, отчитайки обективни 

обстоятелства свързани с икономичност и наличие на благоприятни условия: 

1.1.Изградена система на работа при подобни обекти: Дружеството е с дългогодишен опит и 

практика при упражняване на консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за подобни обекти. 

Екипът е съставен от доказани специалисти с висока квалификация, компетенции и опит при 

изпълнение на инфраструктурни проекти. Всички експерти, предложени в офертата са 

участвали при изпълнението на предходни договори с Възложители, което дава възможност 

при изпълнението на настоящата поръчка да ползва организацията и координацията на 

работа, да се придържа към процедури и образци, които са проверени в практиката и 

отговарят на изискванията, начини за комуникация, документиране, отчитане и контрол на 

работата. По този начин, времето за изпълнение на конкретни задачи от екип от експерти 

на участника значително се съкращава, оптимизира се организацията на работа, като 

същевременно се запазва качеството. Изпълнението на консултантските дейности се 

извършват при стриктно спазване на въведените системи за документиране и контрол на 

дейностите. Чрез изградена компютърна мрежа се създава и поддържа строителното досие 

и техническото оформяне на документацията по упражняване на строителен надзор. 

Информацията между отделните експерти се обменя по ефективно и бързо и се осъществява 

контрол. Всичко това съкращава времето за обработка и документалното приключване на 

актовете и протоколите по Наредба №3/2003г., Окончателния доклад и Техническия паспорт 

на строежа. По този начин се пести време и се оптимизира организацията на труда на 

специалистите, което допринася за икономичност при изпълнение на услугата. 

1.2 Необходима издръжка на персонала: Ключовите специалисти са определени от 

изискването на Възложителя и услугите, свързани с това, а именно: „Извършване на 

архитектурни заснемания, обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания и 
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изготвяне на технически паспорти на многофамилии жилищни сгради на територията на 

град Смолян“: 

1.Заетостта на всеки специалист е определена според максимално определения срок за 

изпълнение на поръчката 

2. Участието на специалисти според максималната възможна продължителност за 

приключване на проекта. Месечните разходи за специалистите зависи от ангажираността 

им, в зависимост от графика и сроковете за изпълнение. 

3. При формирането на цената участникът е съобразил заплащането на отделните 

консултанти съгласно Националната квалификация на професиите и длъжностите. 

Метод на ценообразуване: 

-  Предложената цена за изпълнение на услугата е в съответствие с политиката на 

участника за определяне на цени. Използвн е разходния подход за ценообразуване, при който се 

вземат предвид всички очаквани разходи на база на дългогодишния опит; 

-  Използвани са основно разходите за труд, транспорт, офис разходи и материали, съгласно 

определения екип специалисти и тяхната заетост. 

-   Възнаграждението е съобразено с това, че основните специалисти са на постоянни 

трудови договори и издръжката им се формира и от други обекти, по които работят. Това 

води до намаляване на себестойността на услугата. 

2. По т.2. Наличие на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите или услугите или за изпълнението на строителството: Експертите по всички 

специалности и помощен персонал са на постоянни трудови договори към дружествата; 

Предвид заетостта на експертите по други задачи позволява да се ангажира  всеки от тях 

само за толкова време, колкото е необходимо за изпълнение на конкретна задача. На 

експертите заети с конкретния проект се заплаща толкова, колкото време са отделили. 

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

и на подобни на обекта на поръчката; С оглед оптимизирането на работата на 

консултантската услуга е въведена компютърна система за управление на 

документооборота. Всичко това цели навременното и качествено извършване на услугата, 

предмет на поръчката.  Ценова оферта е формирана отчитайки необходимите разходи за 

точното и качествено изпълнение на поръчката. Направени са поетапни разпределения на 

дейностите и видовете работи на формиране на отделните групи разходи и участието на 

всички експерти - разходи за труд, транспортни разходи, офис разходи - консумативи и 

минимална печалба. Съответно процентно стойностното разпределение за услугата има 

следното изражение: 
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Представени са списъци, както следва: 

- Списък на част от наличната транспортна техника; 

- Списък на част от наличното техническо оборудване. 

Дългогодишният опит на участника, утвърдена организация на работа, доброто познаване на 

нормативната база в сферата на строителството, опита на фирмата при изпълнение на 

проекти, финансирани по европейски програми и внедрените: система за управление на 

качеството - ISO 9001:2015, система за управление на околната среда - ISO 14001:2015, 

система за управление на здравето и безопастостта при работа - сертификат по OHSAS 

18001:2015, както и добрата репутация на фирмата и нейните специалисти, са гарант, че 

участникът ще изпълни задълженията на Консултант по този проект качествено, в срок и 

съобразно високите професионални стандарти. 

Мотиви:  

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

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП. За да 

бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни обстоятелства, 

свързани с икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 
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или на строителния метод, избраните технически решения или наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите или за изпълнение на 

строителството, оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

услугите или за изпълнение на строителството, спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, 

възможността участникът да получи 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.72, ал.2 от ЗОП. 

Обосновката на участника в голяма част е изградена 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 има на разположение: офис, налично 

техническо оборудване, транспортни средства; да разполага с техническия персонал на 

постоянни трудови договори към фирмата; да е определил специалистите си в зависимост от 

професионалните им опит и компетентност с оглед покриване на изискванията на възложителя 

и видовете дейности на поръчката, като да е предвидил заетост на всеки експерт за изпълнение 

на предвидените от него задачи според срока за изпълнение на поръчката и максималната 

възможна продължителност за приключване на проекта; да познава добре нормативната база в 

сферата на обследването. Наличието на част от тези нормално присъщи за изпълнението на 

дейността обстоятелства също така е предпоставка и е свързано с придобиването на годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, което освен това е свързано с 

постигане на съответствие с критериите за подбор и е налично за всички допуснати участници. 

Участникът се позовава на опита си – собствен и на екипа му при изпълнение на 

дейности, сходни с тези по поръчката, в това число извършване на архитектурни заснемания, 

обследвания за енергийна ефективност, технически обследвания, оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол, с подобни обекти на 

различни места (гр. Харманли, гр. Варна, гр. Пловдив, и др.), добра репутация на фирмата и 

специалистите й и утвърдена организация на работа, създаващи оптимизация на работата и 

дейностите на екипа и намаляване на разходите. Наличието на опит по изпълнението на: - 

услуга/и по извършване на обследване/ия за енергийна ефективност съгласно Закона за 

енергийната ефективност (или аналогични/еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена 

площ на обследваната/ите сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/; - услуга/и 

по извършване на обследване/ия за установяване на техническите характеристики и съставяне 

на технически паспорт/и съгласно Закона за устройство на територията (или 

аналогични/еквивалентни дейности) с обща разгъната застроена площ на обследваната/ите и 

паспортизирана/и сграда/и минимум 8 000 м2 /осем хиляди квадратни метра/, поначало е 

свързано с изискванията за подбор, което е налично за всички допуснати участници, а не е 

обективно обстоятелство, обосноваващо представянето на необичайно благоприятна оферта, а и 

участникът по никакъв начин не е удостоверил използването в резултата на описания опит на 

подход, базиран на икономически производствен процес или на техническо решение, направено 

при благоприятни условия или харатеризиращо с оригиналност или иновативност, което да 

обоснова оферирането на необичайно благоприятна цена 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 ниска цена за изпълнение.  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 
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да е основание за приемане на обосновката му, доколкото изтъкнатите обстоятелства са общи и 

относими към всички други участници. Не следва да дава преимущество на участника или да е 

основание за приемане на обосновката му и позоваването от участника на наличието на: 

създадени организацията и координацията на работа, процедури и образци, които са проверени 

в практиката и отговарят на изискванията, начини за комуникация, документиране, отчитане и 

контрол на работата; въведените системи за документиране и контрол на дейностите; 

компютърна система за документооборот. В случая освен че посочените обстоятества са 

нормално присъщи за всеки участник с опит при изпълнението на подобни дейности, не са 

представени и никакви конкретни предвиждания, които да удостоверят значението на 

посочените обстоятелства и да обосноват отражението им за оферирането на изключително 

ниска цена за изпълнение.   

Участникът посочва, че разполага с внедрени системи за управление на качеството по 

стандарт  ISO 9001:2015, на околната среда по стандарт ISO 14001:2015 и на безопасността при 

работа по стандарт OHSAS 18001:2015. Следва да се отбележи, че наличието на посочените 

внедрени системи за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни 

условия на труд 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 или 

конкретни процедури към функциониращата система, които да имат отражение и да намаляват 

разходите при работния процес, въз основа на което комисията не би могла да направи 

преценка за финансовото отражение върху изпълнението на претендирана система за 

управление. 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.  

Участникът излага предвижданията си за определяне на ценообразуващите елементи при 

формиране на ценовото му предложение, като представя рекапитулация на разходите си, 

съответно процентно стойностно разпределение на услугата, включващо: разходи за 

възнаграждения на експертите от екипа, с разбивка по обекти, транспортни разходи, от които не 

е видно, дали  участникът предвижда да извършва пътувания на екипа специалисти в рамките 

на деня или разходите се отнасят за няколко дни, консумативи офис разходи и печалба. 

Участникът е посочил единствено общи принципи, от които се е ръководил при формиране на 

ценовото предложение, а именно: предложената цена за изпълнение на услугите е в 

съответствие с политиката на участника за определяне на цени, без обаче тази политика да е 

конкретизирана и да се представени стойностните й изражения; използван е разходния подход 

за ценообразуване, при който се вземат предвид всички очаквани разходи на база на 

дългогодишния опит, без обаче да е видно как е определен размерът на очакваните разходи; 

използвани са основно разходите за труд, транспорт, консумативи офис разходи, съгласно 

определения екип специалисти и тяхната заетост, без обаче отново да е видно как е определен 

размерът на посочените разходи. Представеният разчет за разходите по изпълнение на 

поръчката сам по себе си не доказва обективност при формиране на необичайно благоприятна 

цена и не посочва обективни обстоятелства, свързани с което и да е от обстоятелствата по чл.72, 

ал.2 от ЗОП, 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 възнаграждения на експертите, за транспорт и за офис. Посоченият 

разчет не може да се приеме за обективен, тъй като по никакъв начин не е видно как са 

формирани посочените стойности. По никакъв начин не е видно как участникът е определил 
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общото процентно разпределение на разходите, въз основа на което комисията извърши 

преценка за тяхната обективност. 

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

които следва да отговори подробната писмена обосновка, разписани в разпоредбата на чл.72, 

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

обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения процес, 

на предоставяните услуги или на строителния метод, избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите 

или за изпълнение на строителството, оригиналност на предложеното от участника решение по 

отношение на услугите или за изпълнение на строителството, спазването на задълженията по 

чл.115 от ЗОП, възможността участникът да получи 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.  

Комисията счита, че не е налице необходимост от участника да бъде изискана 

уточняваща информация. 

Комисията счита, че не е налице необходимост от други органи да бъде изисквана 

информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни 

споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и 

документите, представени или посочени в обосновката на участника. 

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

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

ценово предложение, тъй като представените доказателства и данни не са достатъчни, за да 

обосноват предложената цена за изпълнение на поръчката и да удостоверят наличието на което 

и да било обстоятелство по чл.72, ал.2 от ЗОП. 

 Посочените обстоятелства обосновават извод, че обосновката на участника „Т7 

КОНСУЛТ“ ЕООД за предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на: 29 840  лева 

(словом двадесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет лева) без ДДС не следва да бъде 

приета. 

 

4. Комисията направи следните констатации по отношение на офертата на участника 

„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД, подадена в частта на Обособена позиция № 2: 

Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, бул. България № 41, блок 22; гр. Смолян, 

кв. Устово, ул. Тракия № 35, блок ”Китка”; гр. Смолян, жк Нов Център, ул. Дичо Петров 

№ 14, блок 50; гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок „ДАП“: 
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След като беше установено в частта на Обособена позиция № 2: Многофамилни 

жилищни сгради: гр. Смолян, бул. България № 41, блок 22; гр. Смолян, кв. Устово, ул. 

Тракия № 35, блок ”Китка”; гр. Смолян, жк Нов Център, ул. Дичо Петров № 14, блок 50; 

гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок „ДАП“, че офертата на участника „СИ ЕНД 

БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД, съдържа предложение, свързано с (“Цена за изпълнение на 

поръчката”), което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по- благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по обособената позиция по 

същия показател за оценка (Цена за изпълнение на поръчката”), правилно с писмо с Изх. № 

ДЛ006868 от 20.03.2019г. от участника е изискано да представи в 5-дневен срок от 

уведомяването подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 21 937.43 лева (словом двадесет и една хиляди 

деветстотин тридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС. Искането за 

обосновка е изпратено по електронна поща на участника: botev@cbenconsult.com, която е 

посочена в представения с офертата Единен европейски документ за обществени поръчка 

(ЕЕДОП). Искането е изпратено също и чрез куриер на адрес: гр. София, 1606, бул. „Ген. 

Едуард Тотлебен“ 63, ет.2, офис 2, където пратката е приета и получена от представител на 

участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратна разписка с име и дата на 

получаване. Пратка с искането за обосновка е изпратена, но отказана да се получи и на адрес: 

гр. София 1220, район Надежда, ж.к. Надежда 2, бл. 237, вх. А, ап. 27, което обстоятелство е 

удостоверено чрез обратна разписка и върнат плик в цялост, на които е записано, че е налице 

отказ да се получи пратката.  

В случая относима е разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, която гласи, че когато 

предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на 

оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване 

на искането. Цитираната разпоредба е императивна и следва да се подчертае, че представянето 

на изисканата обосновка, трябва да стане най-късно до изтичане на определения от 

законодателя 5-дневен преклузивен срок. Следователно при наличието на получено на 

21.03.2019г. искане за представяне на обосновка срокът за получаването й е до 26.03.2019г. До 

посочения краен срок обосновката е следвало да бъде представена, т.е. физически /материално/ 

е следвало да бъде дадена на възложителя, за да се обезпечи правилното прилагане на 

регламентираното в горепосочената разпоредба задължение на участника и да се гарантира 

спазването на принципа на равнопоставеност. В този смисъл е необходимо да се подчертае, че 

когато обосновката е изпратена чрез куриер от значение е датата на получаването й при 

възложителя, а не датата на пощенското клеймо. В община Смолян не е получена обосновка от 

участника за предложената от него необичайно благоприятна оферта до крайния срок за 

получаването й – 26.03.2019г. 

 В контекста на фактически установеното съобразно разписаното в нормата на чл.72, ал.1 

от ЗОП, която посочва, че обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането, 

комисията счита, че участникът „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД не е представил 

в срок обосновка в защита на предложената от него цена за изпълнение на поръчката, по нито 

един от указаните с искането по чл.72, ал.1 от ЗОП начини във връзка с получаване на 

обосновката. 

 

 

 Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  

mailto:botev@cbenconsult.com
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Р Е Ш И : 
 

 

Предлага за отстраняване следните участници по обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 2:  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, 

БЛОК 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. 

СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“ 

„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 

Основание: чл.107, т.3, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.1 от ЗОП 

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-ЕНЕРГОЕФЕКТ“ 

Основание: чл.107, т.3, пр.2 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.3, изр. 3 от ЗОП 

 

Обособена позиция № 3:  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, 

ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“ 

„Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД  

Основание: чл.107, т.3, пр.2 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.3, изр. 3 от ЗОП 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 28.03.2019 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 
 

 

 

Членове 

 

Милена Пенчева /подпис/* 
 

 

инж. Анастасия Василева /подпис/* 
 

 

Станка Делирадева /подпис/* 
 

 

Стефка Росенова /подпис/* 
 

 

 

 положен подпис и печат 

Дата: 13.05.2019 г.     Утвърдил: 

гр. Смолян      НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 
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