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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 6 / 21.05.2019 г.,  

гр. Смолян 
 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, ал.5 и ал.9, чл.107, т.1, пр.1, т.2, буква „а“ и т.3, чл.108, т.1 

и чл.181, ал.6 и 8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 
1
, във връзка с решение на 

възложителя № 23 от 15.10.2018 г. за откриване на процедура по възлагане на обществена 

поръчка за „УСЛУГА“ на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично 

състезание (с прогнозна стойност в размер на 179 712 лева без ДДС), 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“, 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 община Смолян – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460, 

и след като взех предвид действията на назначената с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018 г. 

и ОП-1 от 02.01.2019 г. комисия, протоколирани, както следва: протокол № 1 от 09.11.2018 г., 

                                                           
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. 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460
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протокол № 2 от 25.01.2019 г., протокол № 3 от 18.02.2019 г., протокол № 4 от 12.03.2019 г., 

протокол № 5 от 18.03.2019 г., протокол № 6 от 28.03.2019 г. и протокол № 7 от 03.05.2019 г., 

изготвени и предадени ми с изискуемите документи към тях на 03.05.2019 г. и утвърдени от 

мен на 13.05.2019 г., всички публикувани на интернет сайта на община Смолян – профил на 

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

 

 

I.   П О   О Б О С О Б Е Н И   П О З И Ц И И    

О Б Я В Я В А М   К Л А С И Р А Н Е Т О 
 

 

На участниците 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“, както следва: 

 
 

 

 

1. 

 

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“. 
 

 

Класиране Участник Комплексна оценка /КО/ 

I място „ГЕОДЕТ“ ЕООД 100 точки 

 
 

 

 
 

2. 

 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 41, БЛ. 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 

35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО 

ПЕТРОВ № 14, БЛ. 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, 

ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“. 
 

 

Класиране Участник Комплексна оценка /КО/ 

I място „ЕФЕКТ 1” ЕООД 100 точки 

 
 

 

 

3. 

 

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“. 
 

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460
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Класиране Участник Комплексна оценка /КО/ 

I място ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА” 84.98 точки 

II място „СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД 60.55 точки 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане по обособени позиции на офертите по отношение направения подбор, дадените 

от нея оценки и извършеното класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за 

оценка на офертите, изложени в утвърдените от мен протоколи от работата на комисията. 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

класираните участници по обособени позиции не e установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или фактическа 

грешка: 

Всеки от класираните участници по всяка обособена позиция е представил надлежно 

изготвени Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан и приложен 

на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, 

който не позволява редактиране на неговото съдържание/, представен за участника, 

отделните съдружници в състава му (относимо е за участника ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-

ЕФЕКТИВА”) и предвидено за изпълнението на поръчката трето лице, на чийто капацитет 

участник се позовава (относимо е за участника „СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД), ведно с 

доказателства за поетите от трето лице задължения (относимо е за участника 

„СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД), и копие от документ за създаване на обединение 

(относимо е за участника ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА”), като поради неприложимостта им 

не са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност. 

С представения/те Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

всеки от класираните участници по всяка обособена позиция e удостоверил: - Съответствието 

си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.2 на Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него, включително отделните 

съдружници в състава му (относимо е за участника ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА”), не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; - 

Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното законодателство 

и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него, включително отделните 

съдружници в състава му (относимо е за участника ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА”), не са 

налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; - 

Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и поле „Изисквано 
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минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 3 от 

Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а 

именно: - Доказал е, че е вписан в публичния регистър на консултантите по енергийна 

ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили компетентност на 

ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност; В приложимите случаи - 

доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията ; Доказал е, че е изпълнил през последните 3 (три) години от 

датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: а) 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/; б) 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/; - Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, 

включващ: експерт, упражняващ технически контрол по част „Конструктивна“, който да 

отговаря на изискванията на чл.142, ал.10 от Закона за устройство на територията, а именно: 

да е включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник“; в приложимите 

случаи - проектанти от следните специалности – проектант по част „Архитектурна“, 

проектант по част „Водоснабдяване и канализация”, проектант по част „Електрическа“ и 

проектант по част „Отопление, вентилация и климатизация”, всеки от които в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация да има пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране /ЗКАИИП/ с оглед оценка на останалите характеристики на строежите по чл.169, 

ал.1 и 3 от Закона за устройство на територията. 

С представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

предвиденото от участника „СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД за изпълнението на поръчката 

трето лице – подизпълнител, също е удостоверено: - Съответствието на подизпълнителя с 

изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.2 на Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като подизпълнителят изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част 

III от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; - Липсата на 

основанията за изключване, които са предвидени в националното законодателство и 

документацията за обществената поръчка, а именно, че за подизпълнителя не са налице 

обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; - 
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Подизпълнителят отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, 

който ще изпълнява, а именно: Подизпълнителят е вписан в публичния регистър на 

консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, 

придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна 

ефективност; Подизпълнителят е изпълнил е през последните 3 /три/ години от датата на 

подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, 

а именно: 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/. 

С представеното от участника ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА” копие от документ за 

създаване на обединение е постигнато съответствие с изискванията на възложителя, 

закрепени в т.6.4 от Раздел V „Указания за подготовка на офертата“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, като документът за създаване на 

обединение в съответствие с изискванията на възложителя съдържа изрични клаузи, от които 

е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във 

връзка с конкретната обществена поръчка: права и задължения на участниците в 

обединението; разпределение на отговорността между членовете на обединението; дейности, 

които ще изпълнява всеки член на обединението; уговаряне на солидарна отговорност на 

всички членове на обединението за изпълнението на договора за обществената поръчка, в 

това число за качественото му изпълнение и за отстраняване на непълноти, грешки и 

недостатъци в резултатите от изпълнението съгласно договора за изпълнение на 

обществената поръчка независимо от срока, за който е създадено обединението. 

По всяка обособена позиция офертата на всеки от класираните участници в останалите 

части на техническото предложение и ценовото предложение с приложенията към тях е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя: 

По всяка обособена позиция всеки от класираните участници е представил надлежно 

изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя, изготвено съгласно 

Образец № 2, съдържащо предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението 

на работите, предмет на обществената поръчка, ведно с изискуемите от възложителя 

приложения към него; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 

изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена 

съгласно Образец № 4; и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

По всяка обособена позиция Техническото предложение на всеки от класираните 

участници съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. 

По всяка обособена позиция всеки от класираните участници е представил надлежно 

изготвена ценова оферта, съдържаща: Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1.  

По всяка обособена позиция всеки от класираните участници е представил всички 

изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани ценови параметри“, и същите са 

редовни. При изготвяне на офертата всеки от класираните участници се е придържал точно 

към предварително обявените условия на поръчката: извършил е изчисленията коректно и 

точно, без отклонения, като ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с 
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определения от възложителя финансов ресурс за изпълнение на поръчката.  

По всяка обособена позиция на база на разглеждане на предложенията по показателите 

за оценка на офертите класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената 

методика за оценка на офертите, 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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията, назначена с мои Заповеди № ОП-

42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 02.01.2019г., към които препращам. 

 

 

Въз основа на гореизложеното 
 

 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 
 

 

За изпълнители 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“, класираните на първо място участници по 

обособени позиции, както следва: 

 
 

 

 

1. 

 

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“. 
 

 

Участник, определен за изпълнител Комплексна оценка /КО/ 

„ГЕОДЕТ“ ЕООД 100 точки 

 
 

 

 
 

2. 

 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 41, БЛ. 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 

35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО 

ПЕТРОВ № 14, БЛ. 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, 

ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“. 
 

 

Участник, определен за изпълнител Комплексна оценка /КО/ 

„ЕФЕКТ 1” ЕООД 100 точки 
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3. 

 

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“. 
 

 

Участник, определен за изпълнител Комплексна оценка /КО/ 

ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА” 84.98 точки 

 

като договорът за изпълнение на обществената поръчка в частта на всяка обособена позиция 

да се сключи при съществените обективирани условия съгласно подадената оферта на 

съответния участник, определен за изпълнител, описани в утвърдените от мен протоколи от 

работата на комисията, назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 

 

 

 

III. П О   О Б О С О Б Е Н И   П О З И Ц И И  

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

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

 

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“, както следва: 

 

 
 

 

 

1. 

 

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“. 
 

 

1.1. „ВИ ЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 
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обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Във встъпителната част на описанието си участникът е представил предмета и обхвата 

на обществената поръчка съгласно техническото задание на възложителя, след което е описал 

методика за изпълнение на поръчката, включваща предвижданите етапи за изпълнение от 

участника; организационна структура и разпределение на експертния състав, като са 

разписни конкретните задължения на предвидените експерти в табличен вид. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка съдържа 

несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и 

тяхната последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите както следва: 

- Съгласно изискванията на възложителя участникът следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да представя сроковете за 

действие. Освен това „Организацията за изпълнение и план-графикът следва да обосновават 

предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно 

клаузите на проекта на договор. В случая в описателната част са представени конкретни 

действия за изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка, а в 

план-графикът е представено времето за изпълнението им. Така предвидените срокове за 

изпълнение на трите основни дейности противоречат на техническото задание и проекта на 

договор, тъй като и трите дейности ще се изпълняват паралелно в периода от 1-ви до 10-ти 

ден. Съгласно документацията за участие Възложителят не е предвидил възможност за 

паралелно изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от техническото задание изрично е 

посочено, че „Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на 

изпълнението на предходната“. В чл.5 от одобрения проект на договор също са разписани 

сроковете за изпълнение на отделните дейности и видно от същия изпълнението следва да е 

последователно, а не паралелно. Освен това възложителя ясно е разписал последователността 

на изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; Дейност 

2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи 

мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и Дейност 3: 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 

176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането 

на изпълнението на предходната. Предвижданата от участника организация за изпълнение 

изключва възможността да се спази това изискване, като тези предвиждания са представени, 

както следва: на стр. 44 от офертата на участника е записано изрично, че трите части на 

поръчката, архитектурно заснемане, техническо обследване и обследване за енергийна 

ефективност ще се изпълняват паралелно, за да се изпълни поръчката в предложения от 

участника срок от 10 дни; на стр. 50 от офертата на участника се предвижда заснемане на 

сградата, инсталациите и съоръженията в тях, като тази дейност да се извърши заедно с екипа 

от Дейност 1 и 3; на стр. 61 от офертата на участника се планира също „паралелно 

изпълнение на задачите“. Налице е представено паралелно изпълнение по отношение на 

Дейност 1 – Архитектурно заснемане и Дейност 3 на приложения от участника план- график, 

в частта на позиция 2, 3, 4 и 5 от графика, където участникът е представил общ срок за 

изпълнение по отношение на дейностите по конструктивно обследване и архитектурно 

заснемане на всяка от четирите сгради – обект на съответната обособена позиция. 

Предвижданата организация за изпълнението противоречи на изискванията на възложителя 

по отношение на последователността на изпълнение на дейностите. В рамките на дейност 1 
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участникът предвижда да изпълни разписаните  в техническото задание дейности 1 и 3 

едновременно.  

- Участникът предвижда да започне изпълнението на предмета на обществената 

поръчка с дейности по подаване на изходни данни от Възложителя на проектантите и 

запознаване на проектантите с наличната документация за сградата, която дейност  съгласно 

приложения план график за изпълнение ще е със срок на изпълнение 1 ден и същевременно 

първата предвидена дейност при изпълнение на предмета на поръчката. Противоречие е 

налице, тъй като на стр. 59 от офертата на участника е записано, че архитектурното заснемане 

ще се осъществи в срок до 1 ден след получаване на изходни данни. Разгледан в този смисъл 

план графика, се установява, че е налице противоречие, тъй като план-графикът визуализира 

едновременно изпълнение на дейностите по получаване на изходни данни и архитектурно и 

конструктивно обследване за блок „Орфей - 3“. Видно от гореизложеното налице е 

противоречие между отделните части на офертата, тъй като съгласно описателната част на 

техническото предложение дейностите по архитектурно и конструктивно обследване могат да 

стартират най-рано на 2-ри ден, а план-графикът предвижда  за блок „Орфей - 3“ те да се 

изпълняват в първия ден.  

- Освен това план-графикът не отразява оферираните от участникът срокове за 

изпълнение в съответствие с проекта на договор. Видно от техническото предложение, 

участникът е оферирал срок за изпълнение на дейност 1 – 10 дни, за дейност 2 – 10 дни и за 

дейност 3 – 10 дни, т.е. общо мин. 30 дни, а графикът представя общ срок за изпълнение на 

всички дейности в рамките на 10 дни. 

Липсва представяне от страна на участника на предвижданията му за мерките за 

осигуряване на сроковете и качеството, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  е 

изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в 

себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

1.2. ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи” 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Във встъпителната част на описанието си участникът е представил предмета и целите 

на обществената поръчка съгласно техническото задание на възложителя, след което е описал 
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предвижданията си за ресурсната обезпеченост, като е представен състав на екипа, с който ще 

се изпълни предмета на обществената поръчка, ведно с работен график за екипа, при 

описание на дейностите в обхвата на обществената поръчка участникът е представил в 

табличен вид конкретните задължения на предвидените експерти от екипа.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка съдържа 

несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и 

тяхната последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите, както следва: 

- Съгласно изискванията на възложителя участникът следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да представя сроковете за 

действие. Освен това „Организацията за изпълнение и план-графикът следва да обосновават 

предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката 

съгласно клаузите на проекта на договор.“ В случая в описателната част са представени 

конкретни действия за изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата 

поръчка, а в план-графикът е представено времето за изпълнението им. Така предвидените 

срокове за изпълнение на дейност 2 и дейност 3 противоречат на техническото задание и 

проекта на договор, тъй като и двете ще се изпълняват паралелно в периода от 10-ти до 19-ти 

ден. Констатираното несъответствие от страна на комисията се установява както от 

представения Линеен график, визуализиращ паралелното изпълнение на Дейност 2 и Дейност 

3, така и от представеното описание на последователността за изпълнение на отделните 

дейности в дни. Описанието на последователността за изпълнение на отделните дейности 

разграничава изпълнението на предмета на обществената поръчка на два раздела: Раздел 

първи: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал.1, т.1-т.5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, обследване за енергийна 

ефективност и изготвяне на технически паспорт на многофамилна жилищна сграда, описани 

са отделните дейности в дни, като на стр. 20 от офертата е предвидено, че след дейността по 

„архитектурно изчертаване“ започва изпълнението на дейността по „конструктивно 

обследване на сгради“; и Раздел втори: Обследване за енергийна ефективност на сградите, 

като на стр. 25 от офертата е записано, че посещението на място в гр. Смолян за набавяне на 

информация по отношение на брой, вид и качество на консуматорите на видовете енергия, 

което се осъществява за срок от 2 календарни дни и която дейност е част от обследването за 

енергийната ефективност, се осъществява едновременно с дейности по конструктивно 

обследване и външен оглед за отделните части на обследването. Съгласно документацията за 

участие Възложителят не е предвидил възможност за паралелно изпълнение на дейностите, 

напротив на стр. 2 от техническото задание изрично е посочено, че „Започването на 

изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на изпълнението на 

предходната“. В чл. 5 от одобрения проект на договор също са разписани сроковете за 

изпълнение на отделните дейности и видно от същия изпълнението следва да е 

последователно, а не паралелно. Освен това възложителят ясно е разписал 

последователността на изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на архитектурни 

заснемания; Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност и Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на 

технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка 

дейност е обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение изключва възможността да се спази това изискване. 

- Освен това план-графикът не отразява оферираните от участникът срокове за 
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изпълнение в съответствие с проекта на договор по отношение на Дейност 2 и Дейност 3. 

Видно от техническото предложение, участникът е оферирал срок за изпълнение на Дейност 

1 – 9 дни, за Дейност 2 – 9 дни и за Дейност 3 – 9 дни, т.е. общо мин. 27 дни, а графикът 

представя общ срок за изпълнение на всички дейности в рамките на 19 дни. Като по- 

конкретно: за дейност 1 в графика е отразено, че ще се изпълнява за 9 календарни дни, 

предвидена е като първа за изпълнение дейност и по време на нейното изпълнение не се 

предвижда да се предприемат действия по изпълнение на някоя от другите две дейности, 

които обстоятелства напълно кореспондират с предложения от участника срок. 

Несъответствие обаче е налице между оферираните срокове от участника за дейност 2 и 

дейност 3, които съгласно предложението на участника ще се извършват за общо 18 дни 

(всяка за по 9 дни), а на представения график същите са визуализирани, че ще се изпълнят за 

общо 10 дни, като дейности, чието изпълнение е предвидено да е паралелно.  

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, като в 

предложението се съдържат предвиждания, които са неприложими към настоящата поръчка 

като например: 

- на стр. 10 от офертата на участника е записано, че изпълнението на предмета на 

обществената поръчка започва с получаване на възлагателно писмо - В техническото задание 

и документацията за настоящата обществена поръчка е определен нейния обхват, като и в 

проекта на договор не се предвижда възлагане на дейности чрез възлагателни писма. 

Напротив дейностите са ясно разписани като обхват, последователност на изпълнение и 

началният момент, от който започва да тече срокът за изпълнение на всяка дейност. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  е 

изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в 

себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

1.3. „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като предвижданията са дейностите да се изпълнят в следната 

последователност: 

1. Обследване за установяване на техническите характеристики, архитектурно 

заснемане, съставяне на технически паспорт 
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2. Обследвания за енергийна ефективност. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка съдържа 

несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и 

тяхната последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите, както следва: 

-Участникът е предвидил последователност на изпълнение на дейностите, която 

противоречи на документацията на настоящата поръчка, а именно от една страна с 

направените предвиждания за начина на изпълнение на предмета на обществената, 

участникът ще изпълни дейност 3 преди дейност 2. А от друга страна в рамките на дейност 1 

участникът предвижда да изпълни разписаните  в техническото задание дейности 1 и 3 

паралелно. Представената организация за изпълнение предмета на обществената поръчка на 

участника не предвижда изпълнението на Дейност 1: Извършване на архитектурни 

заснемания и Дейност 3: Изготвяне  на  обследвания  за  установяване  на  техническите  

характеристики, свързани  с  изискванията  по  чл.169,  ал.1,  т.1-3  от  ЗУТ, и съставяне на 

технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ, като самостоятелни етапи от 

изпълнението на поръчката, а същите са предвидени като общ етап на изпълнение. Освен, че 

противоречи на изискванията на възложителя за последователността на изпълнението на 

дейностите, предвижданата организация е за паралелно изпълнение, което също е в 

противоречие с техническото задание и одобрения проект на договор. Съгласно 

документацията за участие Възложителят не е предвидил възможност за паралелно 

изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от техническото задание изрично е посочено, 

че „Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на 

изпълнението на предходната“. В чл. 5 от одобрения проект на договор също са разписани 

сроковете за изпълнение на отделните дейности и видно от същия изпълнението следва да е 

последователно, а не паралелно. Освен това възложителят ясно е разписал 

последователността на изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на архитектурни 

заснемания; Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на 

технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка 

дейност е обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение изключва възможността да се спази това изискване, тъй 

като първо ще се изпълни дейност 3, а после дейност 2. 

- Съгласно изискванията на възложителя участникът следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да представя сроковете за 

действие. Освен това „Организацията за изпълнение и план-графикът следва да обосновават 

предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно 

клаузите на проекта на договор.“ Представен е график за изпълнение на Дейност 1 

(Обследване за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане и 

съставяне на технически паспорт), в който е налице несъответствие, изразяващо се в това, че 

участникът е посочил на представения график за Дейност 1, че ще изпълни за срок от 24 

календарни дни. Така предвидените срокове за изпълнение на дейност 1 противоречат на 

техническото задание и проекта на договор, тъй като и двете ще се изпълняват паралелно в 

периода от 1-ти до 15-ти ден. Съгласно документацията за участие Възложителят не е 

предвидил възможност за паралелно изпълнение на дейностите, което не отразява 

оферираните от участникът срокове за изпълнение в съответствие с проекта на договор. 

Представен е и график за изпълнение на Дейност 2 - Обследвания за енергийна ефективност, 
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където участникът е посочил, че ще изпълни дейността за срок от 10 календарни дни.  

Видно от техническото предложение, участникът е оферирал срок за изпълнение на 

дейност 1 – 10 дни, за дейност 2 – 10 дни и за дейност 3 – 10 дни, т.е. общо мин. 30 дни, а 

двата графика, както следва: график за Дейност 1 представя общ срок за изпълнение в 

рамките на 24 календарни дни и график за Дейност 2 представя общ срок за изпълнение в 

рамките на 10 календарни дни или общо за всички предвидени за изпълнение дейности: 34 

календарни дни.  

Отделно от изложеното, участникът предвижда в описателната част на предложението 

му за изпълнение срок за изпълнение в работни дни, като посочва всеки шести и седми ден от 

седмицата да е почивен, но при спазване на това правило отново е налице несъответствие при 

превръщането на календарните дни в работни, което определя противоречие в оферираните 

срокове. 

Съгласно изискванията на възложителя -Участникът следва да представи описание на 

предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и начина 

на координация с възложителя. Представеното предложение на участника в този аспект 

съдържа несъответствия/противоречия по отношение на непълно представяне на 

разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните 

дейности, както следва: липсва представяне на организацията на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката, с предложеното разпределение на ресурсите за 

изпълнение на поръчката и разпределение на задачите и отговорностите на отделните 

експерти съгласно планираните дейности. Единствено са посочени отговорности на ключовия 

експерт по част конструктивна и на ръководителя на екипа на участника само и единствено 

при изпълнение на дейност управление на контрол на качеството.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  е 

изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в 

себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

1.4. ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП“ 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Във встъпителната част на описанието участникът е представил предвижданията си за 

организация на работа, включваща основни дейности, които ще бъдат изпълнени в обхвата на 
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предмета на обществената поръчка. Предвижданата организация на дейностите по 

изпълнение на поръчката е разделена, както следва: 

Дейност 1: Извършване на архитектурно заснемане; 

Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност; 

Дейност 3: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ и съставяне на техническите паспорти 

съгласно чл. 176 б, ал.2 от ЗУТ.  

Участникът е посочил на стр. 10 от офертата, че преди започване изпълнението на 

дейностите е необходимо да бъде извършена мобилизация на екипа, посочен е начинът на 

осъществяване на мобилизацията на екипа, включваща дейности като запознаване на екипите 

експерти с техническата спецификация и подадената изходна информация - документи за 

собственост, скици на сградите и имотите, налична проектна документация и др., 

информиране екипа за срокове за изпълнение на предмета на договора, представяне на план-

график за изпълнение на дейностите и разпределяне на задачите между отделните експерти, 

извършване на анализ на рисковите фактори свързани със забавяне на сроковете или водещи 

до некачествено изпълнение на проекта. За целта експертът, определен за ръководител на 

екипа, ще инициира провеждане на работна встъпителна среща. Наред с направеното 

представяне на дейността по мобилизация на екипа, участникът описва резултата от тази 

дейност, а именно разпределение на задачите за всеки един от експертите, както и детайлно 

запознаване на екипа експерти със спецификата и обхвата на работа, което участникът счита, 

че е предпоставка за ефективност, бързи резултати и качествено изпълнение на работа.  На 

стр. 11 от офертата е записано, че след мобилизацията на екипа се пристъпва към изпълнение 

на основните дейности. Приложеният времеви график не отразява така предложената 

организация за изпълнение, а именно на времевия график липсва предвидената от участника 

дейност по мобилизация на екипа. Не е направено уточнение за нейното времетраене и тази 

дейност изобщо не е отразена на времевия график. Във времевия график са посочени два 

допълнителни дни (- 2 и – 1), които не съответстват на техническото предложение на 

участникът. Посочен е и ден 7. Като и за трите посочени дни не става ясно какви дейности ще 

се изпълняват, като във връзка с двата допълнителни дни (- 2 и – 1) и представената 

допълнителна и предварителна дейност – „Мобилизация на екипа“, комисията прави извод, 

че именно в тези два предварителни дни- преди началото на изпълнение на основните 

дейности, участникът ще осъществи предвидената от него дейност по мобилизация на екипа.  

Отделно от това участникът е посочил при описание на основните дейности, които 

планира да извърши, предварителен етап, времеви извън така оферираните срокове, а именно: 

на стр. 11 „за целта от екипите ангажирани с извършване на заснемане ще бъде извършено 

посещение на място на всеки един от обектите и оглед. Екипът експерти предварително 

времеви ще координира направената организация с отговорен представител на 

Възложителя.“ На стр. 13 „експертите по енергийна ефективност се ангажират с 

изпълнение на първата задача, като извършат оглед на място. Експертите предварително 

времеви ще координират направената организация с отговорен представител на 

Възложителя.“ На стр. 19: „дейностите започват с извършване на посещение на място на 

всяка една от сградоите и оглед. Във връзка с изпълнение на задачата експертите 

предварително времеви ще координират направената координация с отговорен 

представител на Възложителя“.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, съдържа 

несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и 

тяхната последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, при 
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влагането на ресурси (човешки или технически), във времетраенето по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите, както следва: 

1. Съгласно изискванията на възложителя „Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните дейности 

в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.“ 

Участникът предвижда да започне изпълнението с мобилизация на екипа. 

Съгласно документацията за настоящата обществена поръчка участниците оферират 

единствено срокове за изпълнение на трите основни дейности, дефинирани от възложителя, 

като всеки срок започва да тече от: – подписване на договора /за дейност 1/ или  от датата на 

подписване на приемо-предавателния протокол за приемане на изпълнението на предходната 

дейност /за дейности 2 и 3/.   

Видно от чл. 5 на одобрения проект на договор срокът за изпълнение на дейност 1 - 

Извършване на архитектурните заснемания, е обусловен от подписването на Договора, като 

започва да тече от датата на сключването му. 

Предвид гореизложеното предвижданията на участника – „Преди започване 

изпълнението на дейностите е необходимо да бъде извършена мобилизация на екипа“, 

противоречи на горепосоченото изискване на възложителя, тъй като за дейност 1 - 

Извършване на архитектурните заснемания, участникът не  предвижда да стартира от датата 

на подписване на договора /каквото е изискването на възложителя/, а на един по-късен етап, 

обусловен от приключване на подготвителните дейности, когато ще започне да тече 

оферираният срок за изпълнението й. 

Съгласно указанията на възложителя участникът следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да представя сроковете за 

действие. В случая план-графикът не представя сроковете за действие на дейността по 

мобилизация на екипа, описана и определена от участника като предпоставка за 

разпределение на задачите за всеки един от експертите, запознаване на всеки от екипа със 

спецификата и обхвата на работа. 

Оферираните от участниците срокове за изпълнение на отделните дейности, подлежат 

на оценяване съгласно одобрената методика за оценка и организацията за изпълнение на 

всички задачи следва да е в рамките на оферираните срокове. Предвидените от участника 

предварителни дейности освен, че противоречат на документацията за участие, те поставят в 

по-неблагоприятно положение всички останали участници, които са изготвили коректно 

предложенията си и са включили необходимите подготвителни дейности в рамките на 

оферирания срок за всяка дейност. Изнасянето на един етап от изпълнението извън /преди/ 

оферираните срокове дава възможност на участника да оферира по-кратки срокове и 

съответно да получи по-високи оценки по тези показатели за оценка. 

При цялостния преглед на предложението комисията установи, че участникът е 

представил описание на дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по 

изпълнение, но същите не съответстват на план-графика за изпълнение на поръчката. План-

графикът не представя сроковете за действие на предвидените дейности и тяхната 

последователност, тъй като в него е отразен един от предвидените етапи/дейности 

мобилизация на екипа, който участникът предвижда да изпълни, нито като последователност, 

нито като времетраене. При наличие на тази констатация комисията счита, че е налице липса 

на съответствие между предложените срокове за изпълнение в линейния график и 

описателната част от предложението на участника, съдържащо предвижданията му за 

изпълнение на предмета на обществената поръчка съгласно описаните от участника дейности, 

т.е. линейният график не представя всички срокове за действие.  

2. Участникът не е предложил организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, обвързани с конкретния подход за изпълнение на услугите по 
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поръчката, с представяне на разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката и на 

задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности, в резултат 

на което офертата на участника не съдържа предложения как се разпределят отговорностите и 

дейностите между отделните лица от екипа за изпълнение на поръчката. От изложението на 

участника не става ясно какви и колко експерти ще вземат участие при изпълнение на 

дейностите. На места участникът посочва, че дейностите ще се извършат от „екип“, а на 

други - от „екипи“. Не става ясно колко екипа са сформирани и какъв е броят на общия 

участващ персонал при изпълнение на поръчката. Изложението на участника визира общо 

предвиждане на отдени профили експерти, както следва: експерти за извършване на 

обследванията за енергийна фективност, включващи топлоинженери, строителни инженери и 

електроинженери; експерти за извършване на обследване за установяване на техническите 

характеристики, включващи архитекти, строителни инженери, електроинженери, ВиК 

инженери, ОВК инженери, експери Пожарна безопасност и експерти по санитарно-хигиенни 

изисквания, като участникът е посочил ангажиментите на отделните профили експерти, но не 

е видно как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните лица от екипа за 

изпълнение на поръчката. Например посочено е, че за изпълнението на поръчката участникът 

ще използва експерти архитекти, като в множествено число са описани задълженията на 

експертите архитекти, но нито е видно колко архитекти участникът предвижда да използва за 

изпълнението на поръчката, нито е направено разграничение в задълженията между 

отделните архитекти. Аналогично са посочени по общ начин в множествено число 

ангажиментите на топлоинженерите, строителните инженери, електроинженерите, ВиК 

инженерите, ОВК инженерите, експерите Пожарна безопасност и експертите по санитарно-

хигиенни изисквания, но не е видно как се разпределят отговорностите и дейностите между 

отделните лица от екипа за изпълнение на поръчката (в рамките на отделния експертен 

профил). Отделно от изложеното участникът изобщо не предвижда участие на експерт, 

упражняващ технически контрол по част „Конструктивна“, с представяне на задачите и 

отговорностите му съгласно планираните дейности.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  е 

изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в 

себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

1.5. „В М Л – КОНСУЛТ“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 
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него не е съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Във встъпителната част на описанието си участникът е представил очакваните 

резултати от изпълнението на обществената поръчка съгласно техническото задание на 

възложителя, след което е описал организационна структура и разпределение на експертния 

състав, включваща предвижданите етапи за изпълнение от участника. Участникът е 

представил механизмите за преодоляване на идентифицираните от участника потенциални 

проблеми, предложил е и начин за управление на рисковете; мерки за опазване на околната 

среда.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка съдържа 

несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и 

тяхната последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите, както следва: 

-Съгласно изискванията на възложителя участникът следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да представя сроковете за 

действие. Освен това „Организацията за изпълнение и план-графикът следва да обосновават 

предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно 

клаузите на проекта на договор.“ В случая в описателната част са представени конкретни 

действия за изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка, а в 

план-графика е представено времето за изпълнението им. Така предвидените срокове за 

изпълнение на трите основни дейности противоречат на техническото задание и проекта на 

договор, тъй като и трите дейности ще се изпълняват паралелно в застъпващи се периоди: 

Дейност 1: от 1–ви ден до 8-ми ден; Дейност 2: от 4-ти ден до 13-ти ден и Дейност 3: от 4–ти 

ден до 13-ти ден. Съгласно документацията за участие Възложителят не е предвидил 

възможност за паралелно изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от техническото 

задание изрично е посочено, че „Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено 

от приемането на изпълнението на предходната“. В чл.5 от одобрения проект на договор 

също са разписани сроковете за изпълнение на отделните дейности и видно от същия 

изпълнението следва да е последователно, а не паралелно. Освен това възложителят ясно е 

разписал последователността на изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на 

архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност и Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на 

изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на изпълнението на предходната. 

Предвижданата от участника организация за изпълнение изключва възможността да се спази 

това изискване.  

- Направеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства 

на изискванията на възложителя, тъй като съдържа несъответствия/противоречия във 

времетраенето по отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите. 

В т.1 от Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно образец № 2, участникът 

оферира срок за изпълнение на Дейност 1 – 8 дни, за Дейност 2 – 8 дни и за Дейност 3 – 8 

дни, докато в линейния график Дейност 2 е с продължителност 10 дни и Дейност 3 – също е с 

продължителност от 10 дни. Отделно от изложеното на стр.24 от офертата на участника 

изрично е посочено, че предлаганият срок за изпълнение се отнася в случай на възлагане на 

обследване на една многофамилна жилищна сграда, но участникът допълва, че при възлагане 
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на повече от една сграда едновременно ще изпълни необходимото обследване в рамките на 3 

месеца. Съгласно изискванията на възложителя срокът за изпълнение на договора за 

обществената поръчка по всяка обособена позиция е определен на база на оферираните от 

всеки участник срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката, като 

максималната продължителност на изпълнението на всеки вид основна дейност в обхвата на 

поръчката е определена, както 

заснемания на многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция, по която 

подава оферта участникът, се оферира от всеки участник в мерна единица ден, цяло число, но 

е не повече от 40 /словом чет

обследванията за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващите мерки в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради в обхвата на обособената позиция, по която подава оферта участникът, се 

оферира от всеки участник в мерна единица ден, цяло число, но е не повече от 40 /словом 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на многофамилните 

жилищни сгради в обхвата на обособената позиция, по която подава оферта участникът, се 

оферира от всеки участник в мерна единица ден, цяло число, но е не повече от 40 /словом 

четиридесет/ календарни дни. Следователно участникът следва оферира общ срок за 

извършване на съответна дейност по отношение на всички многофамилните жилищни сгради 

в обхвата на обособената позиция, т.е. съгласно условията на възожителя липсва хипотеза за 

възможност за възлагане на обследване само на една многофамилна жилищна сграда. 

Посочените обстоятелства водят до неяснота по отношение на волята на участника за 

сроковете за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, които освен това подлежат и 

на оценяване.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  е 

изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в 

себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

1.6. ДЗЗД „ПЕ ЕНД ПЕ КОНТРОЛ” 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 
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ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка съдържа 

несъответствия/противоречия във времетраенето по отношение на последователността и/или 

взаимозависимостта на процесите. 

Съгласно изискванията на възложителя – „Участникът следва да представи описание 

на дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да представя 

сроковете за действие. Организацията за изпълнение и план-графикът следва да 

обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.“ 

Участникът е представил план-график, който представя единствено сроковете за 

изпълнение на основните дейности от предмета на обществената поръчка, а именно: Дейност 

1: архитектурно заснемане; Дейност 2: обследване за енергийна ефективност на сграда 

съгл. Наредба № 16-1594 от 13.11.2013г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; Дейност 3: Изготвяне на 

обследвания за установяване на техничките характеристики, свързани с изискванията по 

чл. 169, ал.1-5 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж Наредба 

№ 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, като не отразява сроковете за 

действие в рамките на всяка дейност. Представен по този начин, план-графикът не отразява 

срокове за действие и не обосновава предложените срокове за изпълнение на отделните 

дейности, като предвидените сроковете за действие не могат да бъдат установени и от 

описателната част на организацията за изпълнение на поръчката. В своето изложение – 

„Обяснителна записка“, участникът е описал предвидените за изпълнение дейности и 

тяхната последователност, като за част от тях липсват предвиждания за срокове за 

изпълнението им, а за друга част от предвидените  дейности е посочен период за изпълнение, 

който не е конкретно определен и/или предвижда срокове за изпълнение, надвишаващи 

оферирания от участника срок за изпълнение на съответната дейност, както следва: Например 

за Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техничките характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал.1-5 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, 

участникът е описал предвижданата последователност на дейностите, като за част от тях 

липсва предвиждане за срока им за изпълнение, като например: - за дейностите, изложени 

като описание от стр. 39 до стр. 45 „обобщаване на наличната техническа документация, 

съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на 

техническите характеристики на обследваните строежи и задаване на конкретните задачи 

за всеки ключов експерт от екипа“; „извършване на необходимите изчислителни проверки“; 

„анализиране на действителните технически характеристики на съществуващите 

строежи и извършване на оценка на съответствието им с нормативните стойности, 

определени с нормативните документи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация“ и „ разработване на мерки за удовлетворяване на съществените изисквания 

към обследвания съществуващ строеж“ и др. не са посочени срокове за действие; - за 

поддейността „Първоначално събиране и проучване на налична техническа документация за 

съществуващите строежи“, участникът на стр. 40 от офертата предвижда да бъде изпълнена 

в рамките на два дни; - а поддейност – „Анализирането на събраните данни за наличната 

техническа документация от всички ключови експерти от екипа“, участникът предвижда да 

изпълни в рамките на един ден; - за други дейности обаче е посочен период за изпълнение, но 

без конкретен срок, като например: за поддейност „Извършване на оглед на съществуващите 

строежи, направа на необходимите замервания на място и вземане на проби за 

лабораторни изследвания при необходимост за събиране и установяване на действителните 

технически характеристики на съществуващите сроежи“ на стр. 42 е посочил, че 

необходимото време за замервания е в рамките на един до три дни, а за поддейност 

„Изготвяне на доклади за резултатите от обследване на съществуващите сгради от 
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ключовите експерти на екипа по съответните части“ на стр. 43 е определено, че в рамките 

на два до осем дни ще се изготвят доклади за обследване. Така представената организация за 

изпълнение на дейностите не обосновава оферирания срок за изпълнение от 4 дни за цялата 

дейност 3, тъй като са описани множество поддейности, които ще се изпълняват и за които е 

необходимо технологично време за изпълнението им, но нито от описанието нито от графика 

може да се установи кога в рамките на оферираните 4 дни ще се изпълнят те, а от друга 

страна в рамките на тези 4 дни са предвидени и други поддейности, за които е необходимо 

технологично време – до 3 дни само за една поддейност и още до 8 дни за друга, както и 

фиксирания срок от 2 дни и 1 ден, съгласно гореизложеното.  Предвид гореизложеното, при 

цялостния преглед и анализ на предвижданията на участника,  комисията счита, че 

Организацията за изпълнение и план-графикът не само, че не обосновават предложения срок 

за изпълнение от 4 дни, а и съдържат предвиждания за срокове за изпълнение само за 2 

дейности /до 3 и до 8 дни/, които  обосновават невъзможност за спазване на оферирания срок. 

Отделно от това съгласно  изискванията на възложителя участникът следва да 

представи своята визия за изпълнение на поръчката, като направи описание на организацията 

на персонала, разпределението на ресурсите, обвързани с конкретния подход за изпълнение в 

рамките на оферирания срок. Представяйки своята организация за изпълнение участникът 

следва да е планирал изпълнението на дейностите, съобразно наличния ресурс, така че то да 

бъде изпълнено в рамките на оферирания срок. В този смисъл предвижданията за изпълнение 

на дадена дейност в рамките на от 1 до 3 дена или от 2 до 8 дни не представя конкретна визия 

за изпълнението по отношение на срока, поставя под съмнение срочното изпълнение на 

поръчката и представя варианти на срок за изпълнение, като възложителят в утвърдената 

документация не допуска представяне на варианти в офертата.  

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, като в 

предложението се съдържат предвиждания, които са противоречиви, като например: Налице е 

противоречие в отделните части на техническото предложение на участника по отношение на 

разпределението на експертите по дейности, както следва: 

- За инженера конструктор, съгласно схематично представена на стр. 13 

организационна структура се предвижда да участва при изпълнението на дейност 2- 

енергийно обследване, а в таблично представения на стр. 61 график за изпълнение на 

поръчката за експерта не е предвидено да участва в тази дейност 2, а предвижданията по 

отношение на този експерт са да участва в изпълнението на дейности 1- архитектурно 

заснемане и дейност 3 –обследване за техническите характеристики на сградите. 

- За архитекта, съгласно схематично представена на стр. 13 организационна структура 

се предвижда да участва единствено при изпълнението на дейност 1- архитектурно 

заснемане, а в таблично представения на стр. 61 график за изпълнение на поръчката за 

експерта е предвидено да участва в изпълнението на дейности 1- архитектурно заснемане и 

дейност 3 –обследване за техническите характеристики на сградите.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  е 

изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в 

себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 
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02.01.2019г., към които препращам. 

 
 

 

 
 

2. 

 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 41, БЛ. 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 

35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО 

ПЕТРОВ № 14, БЛ. 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, 

ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“. 
 

 

2.1. „Марси Консултинг“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.1, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 от ЗОП, тъй като 

участникът не е доказал, че е вписан в публичния регистър на консултантите по енергийна 

ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили компетентност на 

ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност, а за чуждестранно лице – 

в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с поставените 

критерии за подбор. 

Участникът с първоначално представения с офертата си Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, 

който не позволява редактиране на неговото съдържание/, представен от участника и 

предвиденото за изпълнение на поръчката трето лице - подизпълнител, на чиито капацитет 

участникът се позовава - „ТИЙМ ЕКСПЕРТС“ ООД с ЕИК: 200858531, не е удостоверил 

съответствието си с част от критериите за подбор, закрепени в т.1 от Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1.1 от Раздел III „Изисквания към участниците – 

критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: не е доказал, че е вписан в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за 

енергийна ефективност, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно 

законодателството на държавата членка, в която е установен - в Част ІV, раздел А от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът не е попълнил 

информация за вписването си в публичния регистър на консултантите по енергийна 

ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което не е удостоверил 

своята годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по обследване 

за енергийна ефективност и сертифициране на сгради (за което и от комисията е извършена 

справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност на интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) 

– www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1, при която справка не 

се установи вписване на участника в публичния регистър на консултантите по енергийна 

ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили компетентност на 

ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност). В разпоредбата на чл.65 

от Закона за обществените поръчки законодателят е установил кои от критериите по подбора 

и при спазване на какви условия и правила могат да се използват от участниците при 

http://www.seea.government.bg/
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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подаване на оферти, макар, че са капацитет на трети лица, включително и подизпълнители. 

Това могат да са само критерии по чл.59, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки, 

свързани с: икономическо и финансово състояние; технически способности и професионална 

компетентност. Преценен съобразно тази правна уредба, капацитетът на трети лица не е 

допустим за използване по отношение на първата група критерии по чл.59, ал.1, т.1 от Закона 

за обществените поръчки - годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност (в посочения смисъл е Решение № 2508 от 27.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 

13852/2017 г., IV отделение). Посочените обстоятелства са подробно описани и мотивирани в 

протокол от работата на комисията – протокол № 2 от 25.01.2019г. На основание чл.104, ал.4 

и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от посочения протокол от работата на комисията - 

протокол № 2 от 25.01.2019г., съдържащ констатациите на комисията относно съответствието 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително установяването 

на наличие на липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности 

или фактически грешки, е изпратен на участника в деня на публикуването му в профила на 

купувача, като на основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП от участника е 

изискано  да представи на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена и/или 

допълнена информация, индивидуализирана в изпратения протокол по отношение на 

участника съобразно направените констатации. Получаването на посочения протокол от 

работата на комисията е удостоверено с обратни разписки. В законоустановения срок от 5 

/пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в деловодството на община Смолян не са 

постъпили допълнителни документи от участника, с което за него остава неудостоверено 

постигането на съответствие с горепосочените критерии за подбор, закрепени в т.1 от Раздел 

III.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: не е доказал, че е 

вписан в публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от 

Закона за енергийна ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, 

т.1 от Закона за енергийна ефективност, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър 

съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. За удостоверяване на 

посочените обстоятелства от комисията е извършена повторна справка в регистъра на  

вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийната ефективност на интернет 

страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – www.seea.government.bg; 

хипервръзка към регистъра – https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-

register/registered-23-1, при която справка отново не се установи вписване на участника в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за 

енергийна ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от 

Закона за енергийна ефективност). 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 2 от 25.01.2019 г. и протокол № 3 от 18.02.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 

09.11.2018г. и ОП-1 от 02.01.2019г., към които препращам. 
 

2.2. „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

http://www.seea.government.bg/
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Във встъпителната част на описанието си участникът е представил предмета и обхвата 

на обществената поръчка съгласно техническото задание на възложителя, след което е 

представена организация на дейностите и ресурсите, които участникът възнамерява да вложи 

при изпълнението на дейностите. 

Предвижданата организация на дейностите по изпълнение на поръчката е разделена на 

три етапа: 

Етап 1 - Предварителни дейности - огледи, набиране на първична информация; 

Етап 2 - Изготвяне на техническо заснемане, технически паспорт, доклад за 

техническото състояние на сградата; енергийно обследване и изготвяне на доклад за 

енергийното състояние на сградата, резюме и сертификат за енергийни характеристики, 

окомплектоване и предаване на документацията; 

Етап 3 - Съгласуване на проектната документация от Възложителя според договора. 

Приложения план график изобщо не отразява така предложената организация за 

изпълнение. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка съдържа 

несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и 

тяхната последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, при 

влагането на ресурси (човешки или технически), във времетраенето по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите, както следва: 

1. Съгласно изискванията на възложителя „Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните 

дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.“ 

Участникът предвижда да започне изпълнението с Етап 1 - Предпроектни 

проучвания и дейности, включващ две дейности: 

 Дейност 1.1. - Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща, резултата 

от тази дейност е изготвен и представен на Възложителя встъпителен доклад с 

информация относно прегледа на съществуващата документация, актуализиран 

план-график за изпълнение на поръчката и необходимост от допълнителни данни и 

документи. Встъпителният доклад ще се представи в срок от 1 /един/ календарен ден 

след подписване на договора за съответната поръчка и провеждане на встъпителната 

среща 

 Дейност 1.2. - Проучвателни работи, в т.ч. набиране на изходна информация, 

заснемания, експертизи и предписания. В рамките на тази дейност e предвидено да се 

извършат необходимите проучвателни работи за отделните компоненти на 

инвестиционния проект. Дейността е определена като основополагаща за 

изработването на качествен инвестиционен проект и ще бъде използвана за 

изпълнението на всички следващи дейности. 

Участникът не е посочил предвидения срок за изпълнение на етап 1, същият не може 

да бъде установен и от приложения План график за изпълнение на дейностите, тъй като в 

него този етап изобщо не е отразен. 

Съгласно указанията на възложителя участникът  следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да представя сроковете за 
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действие. В случая план-графикът не представя сроковете за действие на етап 1, описан и 

определен от участника като предпоставка за качественото изпълнение на дейностите. 

Следващият етап, който предвижда да изпълни участникът е етап 2, като 

предвижданата организация за изпълнението му не кореспондира с план графика и 

противоречи на изискванията на възложителя по отношение на времето и последователността 

на изпълнение на дейностите. В рамките на етап 2 участникът предвижда първо да изпълни 

техническо заснемане, след което ще изготви Технически паспорт, Технически доклад, 

Доклад за енергийните характеристики на сградата и прилежащите и инсталации, резюме и 

сертификат. Освен, че противоречи на изискванията на възложителя за последователността на 

изпълнението на дейностите, предвижданата организация е за паралелно изпълнение, което 

също е в противоречие с техническото задание и одобрения проект на договор. Съгласно 

документацията за участие Възложителят не е предвидил възможност за паралелно 

изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от техническото задание изрично е посочено, 

че „Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на 

изпълнението на предходната“. В чл. 5 от одобрения проект на договор също са разписани 

сроковете за изпълнение на отделните дейности и видно от същия изпълнението следва да е 

последователно, а не паралелно. Освен това възложителя ясно е разписал последователността 

на изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; Дейност 

2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи 

мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност. Дейност 3: 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 

176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането 

на изпълнението на предходната. Предвижданата от участника организация за изпълнение 

изключва възможността да се спази това изискване, тъй като първо ще се изпълни дейност 3 

после дейност 2, а предаването на документацията за одобрение от възложителя е предвидено 

да се изпълни накрая едновременно за всички дейности в етап 3 – след изработването на 

техническия паспорт, Доклад ТП, Доклад ЕЕ и архитектурно заснемане. Предвиденият етап 3 

също не е отразен в план графика, а дейностите предвидени за изпълнение са - Съгласуване 

на документацията по отделните специалности и  Представяне на документацията на 

Възложителя и Сдружението на собствениците за разглеждане от Общото събрание на 

Сдружението 5 /пет/ дни преди изтичане на срока за предаване. Това предвиждане за 

предаване на документацията за разглеждане 5 дни преди изтичане на срока е 

неосъществимо, тъй като оферирания срок за изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки, както и за техническо обследване и 

технически паспорт е 5 дни, т.е. предвижда се да се предаде документацията преди да е 

започнало изпълнението на съответната дейност. 

При цялостния преглед на предложението комисията установи, че участникът е 

представил описание на дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по 

изпълнение, но същите не съответстват на план-графика за изпълнение на поръчката. План-

графикът не представя сроковете за действие на предвидените дейности и тяхната 

последователност, тъй като в него не са отразени два от предвидените етапи – Етап 1 - 

Предпроектни проучвания и дейности и Етап 3 - Съгласуване, окомплектоване и 

одобряване на документацията, същият не представя дейностите, които участникът 

предвижда да изпълни нито като последователност нито като времетраене,  при описанието е 

налице предвиждане за паралелно изпълнение на дейностите, но в графика същото не е 

отразено.  

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, като в 

предложението се съдържат предвиждания, които са неотносими към настоящата поръчка 

като например предвижда се:  
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- След надлежно съгласуване на техническата документация с всички 

експлоатационни дружества, обслужващи сградата/ите и други съгласувателни 

органи, същата да бъде внесена в Общината за одобрение от Главния Архитект на 

Общината.  

- Ще се съобрази изискването на “Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради” Видно от документацията 

Настоящата обществена поръчка се провежда във връзка с изпълнение на 

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град 

Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие”,  Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ , а в одобрения проект 

на договор са разписани конкретните задължения на изпълнителя във връзка с изискванията 

на оперативната програма. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  задължението 

си при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от възложителя  

условия. При  констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

2.3. „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като според предвижданата организация предметът на настоящата 

обществена поръчка включва само две дейности: 

Дейност 1: Архитектурно заснемане, Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от 

ЗУТ и на технически паспорт и 

Дейност 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна 

ефективност. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка съдържа 

несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и 

тяхната последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, при 
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влагането на ресурси (човешки или технически), във времетраенето по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите както следва: 

Предвижданата организация за изпълнението противоречи на изискванията на 

възложителя по отношение на последователността на изпълнение на дейностите. В рамките 

на дейност 1 участникът предвижда да изпълни разписаните  в техническото задание 

дейности 1 и 3 едновременно. Предвидената организация не предвижда изпълнението на 

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания, като самостоятелен етап от 

изпълнението на поръчката, същата е предвидена като част от дейността по техническо 

обследване и изготвяне на технически паспорт, като тези дейности не са представени в план-

графика за изпълнение на поръчката. Освен, че противоречи на изискванията на възложителя 

за последователността на изпълнението на дейностите, предвижданата организация е за 

паралелно изпълнение, което също е в противоречие с техническото задание и одобрения 

проект на договор. Съгласно документацията за участие Възложителят не е предвидил 

възможност за паралелно изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от техническото 

задание изрично е посочено, че „Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено 

от приемането на изпълнението на предходната“. В чл. 5 от одобрения проект на договор 

също са разписани сроковете за изпълнение на отделните дейности и видно от същия 

изпълнението следва да е последователно, а не паралелно. Освен това възложителя ясно е 

разписал последователността на изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на 

архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност. Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на 

изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на изпълнението на предходната. 

Предвижданата от участника организация за изпълнение изключва възможността да се спази 

това изискване, тъй като първо ще се изпълни дейност 3, а после дейност 2. 

Съгласно указанията на възложителя участникът  следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да представя сроковете за 

действие. В случая план-графикът не представя сроковете за действие на дейности 1 и 3, 

описани от участника като една обща дейност - 1. Представен е План-график единствено за 

дейност 2 – енергийно обследване със срок за изпълнение 15 дни, като липсва цялостен 

времеви график за всички дейности в тяхната последователност (стр. 22 – 23 от офертата на 

участника). Предвид гореизложеното не е спазено и изискването на възложителя 

„Организацията за изпълнение и план-графикът да обосновават предложените срокове за 

изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта 

на договор.“ 

На следващо място по отношение на ресурсната обезпеченост, участникът е 

представил в табличен вид предвижданията си за планираните на човешки ресурси -   как ще 

се разпределят задачите между експертите, но само за дейността Енергийно обследване. За 

дейностите по архитектурно заснемане и техническо обследване е представен поименен 

списък на проектантите с ППП, но липсва информация за това, как участникът планира да 

бъде осъществено разпределението на задачите и отговорностите между експертите, 

ангажирани за изпълнението на тези две дейности. 

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, като в 

предложението се съдържат предвиждания, които са противоречиви и/или неотносими към 

настоящата поръчка като например:  

- Твърди се, че изградената организационна структура е създадена конкретно за 

настоящата обществена поръчка за да покрие специфичните изисквания на 
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Възложителя, относно качеството и сроковете за изпълнение на основните дейности, 

като ще се направи и модел за всяка сграда предмет на поръчката - сграда 

„Патофизиология” в гр. Пловдив и база „Цигов Чарк” в община Батак, а йерархичната 

структура е представена на органиграма, като възложител е посочен – Медицински 

университет Пловдив. 

- Въпреки, че описва предвиждания за изпълнение на дейност 2, участникът сочи, че  

„Обследването за енергийна ефективност се възлага на външен изпълнител, който ще 

бъде избран от общината по реда на ЗОП.“  

- Налице са противоречия и по отношение на броя на сградите, за които следва да се 

извършат дейностите по обследване за енергийна ефективност, като се сочи, че те са 

две, видно от техническото задание, сградите включени в настоящата обособена 

позиция са четири.   

- Твърди се, че за сградите, включени в обособена позиция №2 престои разработване на 

инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за ЕЕ в рамките на Национална 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.” Видно от 

документацията - Настоящата обществена поръчка се провежда във връзка с 

изпълнение на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение 

на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”,  Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г.“ , а в одобрения проект на договор са разписани конкретните 

задължения на изпълнителя във връзка с изискванията на оперативната програма. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  задължението  

при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от възложителя  

условия. При  констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

2.4. ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ“ 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Във встъпителната част на описанието си участникът е представил предмета и обхвата 

на обществената поръчка съгласно техническото задание на възложителя, след което е описал 

предвижданията си за методите, които ще допринесат за качественото постигане на 

очакваните резултати, както и Механизъм за вътрешна координация в екипа за изпълнение. 
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Представена е ресурсната обезпеченост, като са разписни конкретните задължения на 

предвидените експерти. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка съдържа 

несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и 

тяхната последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите както следва: 

- Съгласно изискванията на възложителя участникът  следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да представя сроковете за 

действие. Освен това „Организацията за изпълнение и план-графикът следва да обосновават 

предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката 

съгласно клаузите на проекта на договор.“ В случая в описателната част са представени 

конкретни действия за изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата 

поръчка, а в план-графикът е представено времето за изпълнението им. Така предвидените 

срокове за изпълнение на дейност 2 и дейност 3 противоречат на техническото задание и 

проекта на договор, тъй като и двете ще се изпълняват паралелно в периода от 11-ти до 30-ти 

ден. Съгласно документацията за участие Възложителят не е предвидил възможност за 

паралелно изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от техническото задание изрично е 

посочено, че „Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането 

на изпълнението на предходната“. В чл. 5 от одобрения проект на договор също са 

разписани сроковете за изпълнение на отделните дейности и видно от същия изпълнението 

следва да е последователно, а не паралелно. Освен това възложителя ясно е разписал 

последователността на изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на архитектурни 

заснемания; Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност и Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на 

технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка 

дейност е обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение изключва възможността да се спази това изискване. 

Освен това план-графикът не отразява оферираните от участникът срокове за 

изпълнение в съответствие с проекта на договор. Видно от техническото предложение, 

участникът е оферирал срок за изпълнение на дейност 1 – 10 дни, за дейност 2 – 20 дни и за 

дейност 3 – 20 дни, т.е. общо мин. 50 дни, а графикът представя общ срок за изпълнение на 

всички дейности в рамките на 30 дни.  

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, като в 

предложението се съдържат предвиждания, които са неотносими към настоящата поръчка 

като например: 

При описанието на последователността и взаимообвързаността на предлаганите 

дейности, участникът е изложил предвижданията си първо за Дейност 1 - Архитектурно 

заснемане, като събраните данни ще бъдат предадени на възложителя в 3 /три/ екземпляра на 

хартиен и един на цифров носител, а изискването на възложителя /на стр. 15 от Техническото 

задание/ е за 5 /пет/ оригинални екземпляра. След което е описана Дейност 2 - Обследвания за 

енергийна ефективност на сградите, по отношение на тази дейност участникът очаква – 

„Конкретните количества, предмет на настоящата открита процедура и на сключения по 

нея договор, ще се определят от Възложителя в изпращаните до изпълнителя възлагателни 

писма, неразделна част от договора“. В техническото задание и документацията за 

настоящата обществена поръчка е определен нейния обхват, като и в проекта на договор не се 

предвижда възлагане на допълнителни количества или дейности чрез възлагателни писма. 
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Напротив дейностите са ясно разписани като обхват, последователност на изпълнение и 

началният момент, от който започва да тече срока за изпълнение на всяка дейност. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  задължението  

при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от възложителя  

условия. При  констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

2.5. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

чл.107, т.3, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.1 от ЗОП, тъй като при наличието на 

необичайно благоприятна оферта (офертата на участника съдържа предложение, свързано с 

цена, 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 - Цена за изпълнение на поръчката /О1/) участникът не е представил подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на 

поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта. 

След като беше установено, 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 
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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 

26.03.2019 г.. 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. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 5 от 18.03.2019 г. и протокол № 6 от 28.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 

09.11.2018г. и ОП-1 от 02.01.2019г., към които препращам. 
 

2.6. „СТРОЙ КОРЕКТ“ ДЗЗД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като предвижданията са обхвата на дейностите да се изпълни в следната 

последователност: 

1. Архитектурни заснемания, обследване за установяване на техническите 

характеристики и изготвяне на технически паспорт; 

2. Обследвания за енергийна ефективност. 

Представена е организация и управление на човешките ресурси, разпределение на  

отговорностите и задачите, като освен в описателната част, ресурсната обезпеченост е 

представена и в представения в табличен вид алгоритъм за изпълнение на дейностите и в 

план – графика, но са налице несъответствие в отделните части на предложението. Например 

за дейност 1 – архитектурно заснемане в алгоритъма е предвиден екип включващ 9 експерта, 

а в план – графика са предвидени само двама архитекти.   

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка съдържа 

несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и 
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тяхната последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите както следва: 

Участникът е предвидил последователност на изпълнение на дейностите, която 

противоречи на документацията на настоящата поръчка, а именно предвижда да изпълни 

дейност 3 преди дейност 2. Възложителя ясно е разписал последователността на изпълнение 

на дейностите:  Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и Дейност 3: Изготвяне 

на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. 

Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на изпълнението 

на предходната. Предвижданата от участника организация за изпълнение изключва 

възможността да се спази това изискване. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  задължението  

при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от възложителя  

условия. При  констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

2.7. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-ЕНЕРГОЕФЕКТ” 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

чл.107, т.3, пр.2 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.3, изр.3 от ЗОП, тъй като при наличието 

на необичайно благоприятна оферта (офертата на участника съдържа предложение, свързано 

с цена, 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 - Цена за изпълнение на поръчката /О1/) участникът е представил писмена 

обосновка, но представените с нея информация и доказателства не са достатъчни, за да 

обосноват предложената цена. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта. 

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). 
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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 

изтичане 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. 

Представената от участника 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 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 
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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 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 
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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 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:  
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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: 

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 
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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 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. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 5 от 18.03.2019 г. и протокол № 6 от 28.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 

09.11.2018г. и ОП-1 от 02.01.2019г., към които препращам. 
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2.8. ДЗЗД „Смолян – Ес Ес Пи” 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като предвижданията са обхвата на дейностите да се изпълни на четири 

етапа: 

1. Предварителни дейности в рамките на срока за изпълнение на поръчката 

2. Дейност 1 - Архитектурно заснемане 

3. Дейност 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност 

4. Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на технически паспорт. 

При описанието на отделните дейности са посочени експертите, ангажирани с 

изпълнението на съответната дейност, като разпределението на експертите по дейности е 

представено отделно в табличен вид и е отразено в План-графика за изпълнение на 

дейностите. 

Представени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството, като част от тях са 

описани като мерки за управление на потенциални рискове. 

Налице е описание на методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите между експертите в екипа и други организационни 

аспекти.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка съдържа 

несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и 

тяхната последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, при 

влагането на ресурси (човешки или технически), във времетраенето по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите както следва: 

Съгласно изискванията на възложителя „Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните 

дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.“. 

Участникът предвижда да започне изпълнението с предварителни дейности в 

рамките на срока за изпълнение на поръчката, включващи: - набиране на първоначална 

информация за разхода на енергия на сградите, проучвания за липсата или наличието на 

първична проектна документация, организация на посещенията на място, подготовка на 

анкетни карти, снабдяване с кадастрални подложки на сградите и снабдяване с координати за 

контакт със заинтересованите страни по проекта, участия в информационни кампании. След 

приключване на предварителните дейности ще се премине към изпълнението на 

основните дейности. Участникът не е посочил предвидения срок за изпълнение на 

предварителните дейности, същият не може да бъде установен и от приложения План график 

за изпълнение на дейностите, тъй като в него този етап изобщо не е отразен. Като се отчете 

спецификата на предвидените дейности като – набиране на информация, подготовка и 

участия в информационни кампании, срещи със заинтересовани страни, подготовка на 
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анкетни карти и т.н., следва да се отбележи, че за всяка една от тях е необходимо 

технологично време за подготовка и изпълнение, то възниква въпросът как ще се осигури 

срочно изпълнение на предвидените дейности.  

Съгласно указанията на възложителя участникът  следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да представя сроковете за 

действие. В случая план-графикът не представя сроковете за действие на предварителните 

дейности, описани и определени от участника като предпоставка за качественото изпълнение 

на дейностите. Графикът представя сроковете за изпълнение на дейностите от следващите 

етапи.  

Освен, че не е отразен във времевия график, то предвидения етап противоречи на 

изискванията на възложителя, предвид следното: 

Участникът сочи, че описаните предварителни дейности ще се изпълнят в рамките на 

срока за изпълнение на поръчката, като след приключването им ще се премине към 

изпълнението на основните дейности – дейност 1, 2 и 3. Съгласно документацията за 

настоящата обществена поръчка участниците оферират единствено срокове за изпълнение на 

трите основни дейности, дефинирани от възложителя, като всеки срок започва да тече от: – 

подписване на договора /за дейност 1/ или  от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол за приемане на изпълнението на предходната дейност /за дейности 2 и 3/.   

Видно от чл. 5 на одобрения проект на договор срока за изпълнение на дейност 1 - 

Извършване на архитектурните заснемания е обусловен от подписването на Договора, като 

започва да тече от датата на сключването му. 

 Предвид гореизложеното предвижданията на участника – „След приключване на 

предварителните дейности да се премине към изпълнението на основните дейности“, 

противоречи на горепосоченото изискване на възложителя, тъй като  за дейност 1 - 

Извършване на архитектурните заснемания участникът не  предвижда да стартира от датата 

на подписване на договора /каквото е изискването на възложителя/, а на един по-късен етап, 

обусловен от приключване на подготвителните дейности, когато ще започне да тече 

оферирания срок за изпълнението и.  

Съгласно документацията - организацията за изпълнение и план-графикът следва да 

обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. Оферираните от участниците срокове за 

изпълнение на отделните дейности, подлежат на оценяване съгласно одобрената методика за 

оценка и организацията за изпълнение на всички задачи следва да е в рамките на оферираните 

срокове. Предвидените от участника предварителни дейности освен, че противоречат на 

документацията за участие, те поставят в по-неблагоприятно положение всички останали 

участници, които са изготвили коректно предложенията си и са включили необходимите 

подготвителни дейности в рамките на оферирания срок за всяка дейност. Изнасянето на един 

етап от изпълнението извън /преди/ оферираните срокове дава възможност на участника да 

оферира по-кратки срокове и съответно да получи по-високи оценки по тези показатели за 

оценка.  

На следващо място е представено описание на предвидената работа, като участникът 

сочи, че „формално дейностите са разделени съгласно заданието, но изпълнението им в 

определени моменти ще протича паралелно с цел по-бързото им приключване“. 

Съгласно документацията за участие Възложителят не е предвидил възможност за 

паралелно изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от техническото задание изрично е 

посочено, че „Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането 

на изпълнението на предходната“. В чл. 5 от одобрения проект на договор също са 

разписани сроковете за изпълнение на отделните дейности и видно от същия изпълнението 

следва да е последователно, а не паралелно. 
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При описанието на предвижданите дейности за Дейност 1 - Архитектурно заснемане, 

участникът е изложил, че предвид необходимостта от максимално бързо приключване на 

дейностите е предвидил паралелно провеждане на архитектурното заснемане между екипът 

по изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи 

мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и екипа по 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 

176б, ал.2 от ЗУТ. Основният екип за изпълнение по дейността ще включва Архитект - 

проектант, Строителен инженер - експерт енергийна ефективност, Строителен инженер – 

проектант. Времетраенето на дейността се определя на три дни, като изпълнението на 

дейностите и екипа по дейността са отразени в план графика за изпълнение. След преглед на 

план графика се установи, че в същия не е отразено предвиденото паралелно изпълнение от 

различните екипи. Налице е противоречие между предвижданията на участника за 

експертите, ангажирани с изпълнението на дейността, представени в отделните части на 

предложението на участника, а именно в т.3.1 от описателния документ (система за 

организация и ефективно управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите) за дейност 1 – Архитектурно заснемане е предвиден екип, включващ трима 

експерти: - Архитект - проектант, Строителен инженер - експерт енергийна ефективност, 

Строителен инженер – проектант; В план-графика за дейността са предвидени петима 

експерти -   Архитект – проектант /ПА/, проектант КС /ПКС/, КТ /без пояснение на 

съкращението/, експерт ЕЕ- архитектура и строителство /ЕЕАС/ и представляващия 

обединението /ПО/, а при описание на разпределението на ролите и отговорностите, 

представени от участника в табличен вид участието при изпълнението на дейност 1 е 

предвидено за тринадесет експерта: - представляващ обединението, управител на 

„Синерджи България“ЕООД, управител на „ЕС ЕС ПИ ПРОДЖЕКТ“ЕООД, проектант АРХ, 

проектант КС, проектант ОВК, проектант ВиК, проектант ЕЛ, проектант ПБ, ТК 

Конструкции, експерт ЕЕ - архитектура и строителство,  експерт ЕЕ – ОВК и експерт ЕЕ- 

електро.  

Налице е противоречие между предвижданията на участника за експертите, 

ангажирани с изпълнението и на дейност 2, представени в отделните части на предложението, 

а именно в т. 2.2 за дейност 2 – Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност е предвиден екип, включващ четирима експерти: - експертите енергийна 

ефективност и строителния инженер в екипа; В план-графика за дейността са предвидени 

единадесет експерти -   Архитект – проектант /ПА/, проектант КС /ПКС/, проектант ОВК 

/ПОВЕК/, проектант ВиК /ПВиК/, проектант ЕЛ /ПЕЛ/, проектант ПБ /ППБ/, ТК 

конструкции/ТКК/, експерт ЕЕ- архитектура и строителство /ЕЕАС/, експерт ЕЕ – ОВК 

/ЕЕОВК/, експерт ЕЕ- Електро /ЕЕЕЛ/  и представляващия обединението /ПО/, а при 

описание на разпределението на ролите и отговорностите, представени от участника в 

табличен вид, участие при изпълнението на дейност 2 е предвидено за петима експерти: - 

представляващ обединението, управител на „Синерджи България“ЕООД,  експерт ЕЕ - 

архитектура и строителство,  експерт ЕЕ – ОВК и експерт ЕЕ- електро, а за четирима 

експерти -  проектант АРХ, проектант КС, проектант ОВК и проектант ЕЛ е предвидена 

допълнителна роля да подпомагат и контролират експерта ЕЕ.  

Налице е подобно несъответствие и в предвижданията за разпределение на експертите  

при изпълнението на дейност 3.  

При цялостния преглед на предложението, комисията установи, че участникът е 

представил описание на дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по 

изпълнение, но същите не съответстват на план-графика за изпълнение на поръчката. План-

графикът не представя сроковете за действие на предвидените дейности и тяхната 
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последователност, тъй като в него не е отразен един от предвидените етапи – подготвителния, 

а представя дейностите, които ще започнат след приключването му,  при описанието на всяка 

една дейност е налице предвиждане за паралелно изпълнение на дейности, но в графика 

паралелното изпълнение не е отразено.  

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя като: 

- За дейност 1 участникът е описал документацията, която ще представи на 

възложителя, като на хартиен носител – в папки или класьори, е предвидил - 3 /три/ 

оригинални екземпляра, а изискването на възложителя /на стр. 15 от Техническото задание/ е 

за 5 /пет/ оригинални екземпляра. 

- За Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на 

технически паспорт, участникът е посочил, че – „Обследването на сградите ще се извършва 

от подизпълнител - консултант, който притежава лиценз/удостоверение от Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 ЗУТ, като в 

състава са включени физически лица, упражняващи технически контрол по част 

„Конструктивна", а в представения ЕЕДОП, участникът е декларирал, че при изпълнението на 

поръчката няма да ползва подизпълнител.   

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  задължението  

при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от възложителя  

условия. При  констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

2.9. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.1, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 от ЗОП, тъй като 

участникът не е доказал, че е вписан в публичния регистър на консултантите по енергийна 

ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили компетентност на 

ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност, а за чуждестранно лице – 

в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с поставените 

критерии за подбор. 

Участникът с първоначално представения с офертата си Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, 

който не позволява редактиране на неговото съдържание/, представен от участника и 

предвиденото за изпълнение на поръчката трето лице - подизпълнител, на чиито капацитет 

участникът се позовава - „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК: 200208334, не е удостоверил 

съответствието си с част от критериите за подбор, закрепени в т.1 от Раздел III.1.1 и т.2, буква 

„а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1 и т.3.2, буква „а“ от 
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Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а 

именно: не е доказал, че е вписан в публичния регистър на консултантите по енергийна 

ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили компетентност на 

ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност, а за чуждестранно лице – 

в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен, 

и не е доказал, че за изпълнението на поръчката разполага с експерт, упражняващ технически 

контрол по част „Конструктивна“, който да отговаря на изискванията на чл.142, ал.10 от 

Закона за устройство на територията, а именно: да е включен в списък, изготвен и ежегодно 

актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се 

обнародва в „Държавен вестник“, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от 

компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство. В Част ІV, раздел А от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът не е попълнил 

информация за вписването си в публичния регистър на консултантите по енергийна 

ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, с което не е удостоверил 

своята годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по обследване 

за енергийна ефективност и сертифициране на сгради (за което и от комисията е извършена 

справка в регистъра на  вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност на интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) 

– www.seea.government.bg; хипервръзка към регистъра – 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1, при която справка не 

се установи вписване на участника в публичния регистър на консултантите по енергийна 

ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, придобили компетентност на 

ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за енергийна ефективност). В разпоредбата на чл.65 

от Закона за обществените поръчки законодателят е установил кои от критериите по подбора 

и при спазване на какви условия и правила могат да се използват от участниците при 

подаване на оферти, макар, че са капацитет на трети лица, включително и подизпълнители. 

Това могат да са само критерии по чл.59, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки, 

свързани с: икономическо и финансово състояние; технически способности и професионална 

компетентност. Преценен съобразно тази правна уредба, капацитетът на трети лица не е 

допустим за използване по отношение на първата група критерии по чл.59, ал.1, т.1 от Закона 

за обществените поръчки - годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност (в посочения смисъл е Решение № 2508 от 27.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 

13852/2017 г., IV отделение). Също така в Част ІV, раздел В, т.6 (поле „Технически лица или 

органи за контрол на качеството“) от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за предвидения екип, който ще използва при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на 

поръчката експертен състав и е представил подробна информация за притежавана от всеки 

специалист образователна и професионална квалификация, но за предвидения за 

изпълнението на поръчката експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“ – инж. Стефан Манолов Терзийски, не са попълнени данни за включването 

му списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник“, или в еквивалентен списък или 

регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а 

при извършена от комисията справка в Регистъра на инженерите, упражняващи технически 

контрол (проектанти с ТК) при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf , също не се установи вписването на 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
http://www.kiip.bg/documents/register/3_TK_31072018.pdf
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предвидения експерт в посочения регистър. Посочените обстоятелства са подробно описани и 

мотивирани в протокол от работата на комисията – протокол № 2 от 25.01.2019г. На 

основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от този протокол от 

работата на комисията - протокол № 2 от 25.01.2019г., съдържащ констатациите на комисията 

относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

включително установяването на наличие на липси, непълноти или несъответствия на 

информацията, както и нередовности или фактически грешки, е изпратен на участника в деня 

на публикуването му в профила на купувача, като на основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и 

чл.54, ал.9 от ППЗОП от участника е изискано  да представи на комисията нов/и Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, 

който/които съдържа/т променена и/или допълнена информация, индивидуализирана в 

изпратения протокол по отношение на участника съобразно направените констатации. 

Получаването на посочения протокол от работата на комисията е удостоверено с обратни 

разписки. В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

деловодството на община Смолян не са постъпили допълнителни документи от участника, с 

което за него остава неудостоверено постигането на съответствие с критериите за подбор с 

горепосочените критерии за подбор, закрепени в т.1 от Раздел III.1.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1.1 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за 

подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: не е доказал, че е вписан в публичния 

регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от Закона за 

енергийна ефективност, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно 

законодателството на държавата членка, в която е установен. За удостоверяване на 

посочените обстоятелства от комисията е извършена повторна справка в регистъра на  

вписаните фирми в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийната ефективност на интернет 

страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – www.seea.government.bg; 

хипервръзка към регистъра – https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-

register/registered-23-1, при която справка отново не се установи вписване на участника в 

публичния регистър на консултантите по енергийна ефективност по чл.44, ал.1 от Закона за 

енергийна ефективност, придобили компетентност на ниво 1 съгласно чл.43, ал.3, т.1 от 

Закона за енергийна ефективност.  

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 2 от 25.01.2019 г. и протокол № 3 от 18.02.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 

09.11.2018г. и ОП-1 от 02.01.2019г., към които препращам. 
 

 

 

 

 

3. 

 

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“. 
 

 

3.1. ДЗЗД „ЕН ЕКСПЕРТ“ 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

http://www.seea.government.bg/
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като за всяка дейност са описани и предвижданите етапи за изпълнението 

и.  

Представено е в табличен вид разпределение на човешките ресурси по време /стр. 101-

102/, като за всяка дейност е посочена продължителност и брой на ангажираните експерти, 

ресурсната обезпеченост е представена и в план-графика, както и в раздел ІІІ – „Вътрешен 

контрол и организация на работата. Управление на риска“, като в табличен вид са 

представени видовете дейности, експерта ангажиран с изпълнението и и лицето, 

упражняващо контрол. Налице са обаче съществени противоречия между тях по отношение 

на времетраенето на посочените дейности и броя на лицата, ангажирани с изпълнението на 

съответната дейност, например: - за „Дейностите по започване на изпълнение на дейностите 

по обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически 

паспорт” в таблицата е предвиден период за изпълнение 24 ч и 2-ма експерти, в план-

графика срокът за изпълнение е 3 ч. и двама специалисти, в таблицата, в която са посочени 

ролите и отговорностите, са описани отговорности на 4 лица /3-ма експерти и 1 лице 

упражняващо контрол/, а в раздел ІІ – План за реализация” за дейността са посочени 3-ма 

експерти.  

За дейност „Архитектурно заснемане“ в таблицата е предвиден период за изпълнение 

24 ч и 1 експерт, а в план-графика срока за изпълнение е 9 ч. /периода от 4-ти до 12-ти час/ и 

един специалист, в раздел ІІ – План за реализация” за дейността са посочени 2-ма експерти, а 

в таблицата, в която са посочени ролите и отговорностите са описани отговорности на 2 лица 

/1 експерт и 1 лице упражняващо контрол/.  

За дейност „Съставяне на технически паспорт на строежа“, в таблицата е предвиден 

период за изпълнение 24 ч и 9 експерта, в план-графика са посочени 9 лица и около 19 часа, 

дейността ще се изпълнява с прекъсвания в периода от 6-ти до 24 час, а в таблицата, в която 

са посочени ролите и отговорностите са описани отговорности на 5 лица /4 експерти и 1 лице 

упражняващо контрол/. 

Налице са подобни несъответствия по отношение и на други дейности, като освен 

това, са предвидени допълнителни дейности, които не са отразени изобщо в план-графика, а 

именно:  

- Допълнителна дейност 1- Встъпителна презентация - с Общо времетраене на 

дейността: - 1 ден. 

- Допълнителна дейност 2 - Прецизиране на съпътстващите дейности. Участникът 

сочи, че съпътстващите дейности са почти 15% от общото време за изпълнение на 

основните дейности по проекта, а предвидените допълнителни дейности са както 

следва: 

• Контрол по изпълнението; 

• Актуализиране на графика за изпълнение; 

• Мобилизиране на експертите и провеждане на инструктаж; 

• Инвентаризация на оборудването; 

• Организиране на командировките - превоз, спане и храна; 

Общо времетраене на дейността: -  1 ден. 

- Допълнителна дейност 3 - Превенция на престъпността 
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- Общо времетраене на дейността: - 1 ден. 

Така предвидените от участника допълнителни дейности, вероятно биха допринесли за 

качествено изпълнение на поръчката, но е невъзможно същата да бъде изпълнена в рамките 

на оферирания срок, тъй като за изпълнение на предвидените дейности са необходими 

минимум 3 дни, а оферирания срок за изпълнение за всяка дейност е 1 ден.   

Съгласно документацията - организацията за изпълнение и план-графикът следва да 

обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. Оферираните от участниците срокове за 

изпълнение на отделните дейности, подлежат на оценяване съгласно одобрената методика за 

оценка и организацията за изпълнение на всички задачи следва да е в рамките на оферираните 

срокове. Предвидените от участника допълнителни  дейности освен, че не са включени в 

план-графика, с което противоречат на документацията за участие, те поставят в по-

неблагоприятно положение всички останали участници, които са изготвили коректно 

предложенията си и са включили необходимите подготвителни и допълнителни дейности в 

рамките на оферирания срок за всяка дейност. Изнасянето на един етап от изпълнението 

извън оферираните срокове дава възможност на участника да оферира по-кратки срокове и 

съответно да получи по-високи оценки по тези показатели за оценка.  

Освен, че са налице съществени противоречия между отделните части на 

предложената организация и план-графика, то от  т. ІV. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, т. 1 ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

НА ДЕЙНОСТИТЕ, към която участникът препраща в предходните раздели е видно, че 

организацията не отговаря на изискванията на възложителя по отношение на 

последователността на изпълнение и на оферираните от участника срокове, предвид 

следното: 

-Възложителя ясно е разписал последователността на изпълнение на дейностите:  

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на обследвания 

за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност. Дейност 3: Изготвяне на обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 

от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на 

изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на изпълнението на предходната.  

Според предвижданата от участника организация и последователност за изпълнение, 

първо ще се изпълнят дейност 1 и дейност 3, за изпълнението на които са оферирани срокове 

от по 1 ден, но от описанието на поддейностите, включени в тях е видно, че това е 

невъзможно.   

Предложената последователност е следната: - Архитектурно заснемане, обследване 

за техническите характеристики на сградата и изготвяне на технически паспорт, 

включваща: 

ДЕЙНОСТ 1: Дейност по започване на изпълнение на дейностите по обследване за 

установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт, с 

продължителност – 1 ден, според план-графика е 3 часа. 

ДЕЙНОСТ 2: Архитектурно заснемане, с продължителност – 1 ден, според план-

графика е 3 часа. 

ДЕЙНОСТ 3: Извършване на конструктивното обследване, с продължителност – 1 

ден, според план-графика е 9 часа. 

ДЕЙНОСТ 4: Техническо обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ с продължителност – 1 

ден, според план-графика е 17 часа, включващо следните поддейности: 

ПОДДЕЙНОСТ 4.1.: Техническо обследване по част „Архитектурна“ с 

продължителност – 1 ден 
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ПОДДЕЙНОСТ 4.2.: Техническо обследване по част „Конструктивна“ с посочено 

необходимо време за обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя 

на екипа  – 3 дни, а според графика са около 16 часа – в периода от 5-ти до 20-ти час с 

прекъсвания. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.3.: Техническо обследване по част „ Ел. инсталации" 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване, което е с 

продължителност – 1 ден, а според план-графика е 9 часа, а за дейността се предвижда 

срок: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 

дни. 

 Въпреки, че са посочени като необходими минимум 6 дни, то накрая е посочено 

Общо времетраене – 1 ден, а според графика са около 16 часа – в периода от 5-ти до 20-ти 

час с прекъсвания. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.4.: Техническо обследване по част ,,ОВК" 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване, което е с 

продължителност – 1 ден, а според план-графика е 9 часа, то за дейността се предвижда 

срок: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 

дни. 

 Въпреки, че са посочени като необходими минимум 6 дни, то накрая е посочено 

Общо времетраене – 1 ден, а според графика са около 16 часа – в периода от 5-ти до 20-ти 

час с прекъсвания. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.5. - Техническо обследване, по чист „В и К“ 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване, което е с 

продължителност – 1 ден, а според план-графика е 9 часа, то за дейността се предвижда 

срок: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 

дни. 

 Въпреки, че са посочени като необходими минимум 6 дни, то накрая е посочено 

Общо времетраене – 1 ден, а според графика са около 16 часа – в периода от 5-ти до 20-ти 

час с прекъсвания. 

ПОДДЕЙНОСТ4.6.: Техническо обследване по част „Пожарна безопасност“ 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане. 

Общо времетраене – 1 ден. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.7. Обследване за Хигиена, опазване на здравето и околната среда 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване, което е с 

продължителност – 1 ден, а според план-графика е 9 часа, то за дейността се предвижда 

срок: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 

дни. 

 Въпреки, че са посочени като необходими минимум 6 дни, то накрая е посочено 

Общо времетраене – 1 ден, а според графика са около 16 часа – в периода от 5-ти до 20-ти 
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час с прекъсвания. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.8.: Обследване за Осигуряване безопасната експлоатация па 

строежа 

Експертите по всички специалности дават становище по тази поддейност, в доклада по 

своята част. 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване, което е с 

продължителност – 1 ден, а според план-графика е 9 часа, то за дейността се предвижда 

срок: 

-Работа на терен - в рамките на обследване по съотв. специалност, /които са по 3 дни./ 

-Обобщаване на информацията и включването и в доклада от Ръководителя на екипа – 

1 ден. 

Човешки ресурс: - Експертите по всички специалности - всеки в своята 

специалност, а според план-графика при изпълнение на дейността участва 1 специалист, а 

времето за изпълнение е около 16 часа – в периода от 5-ти до 20-ти час с прекъсвания. 

Подобни несъответствия са налице и в останалите поддейности. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.9.: Осигуряване, на защитата от шум 

ПОДДЕЙНОСТ 4.10.: Обследване за осигуряване на енергийната ефективност  

икономия на енергия и топлосьхранение 

ПОДДЕЙНОСТ 4.11.: Обследване за Достъпна среда 

ПОДДЕЙНОСТ 4.12.“Обследване и оценка съответствието с изискванията на 

нормативните актове за намаляване на риска от бедствия“ 

ДЕЙНОСТ 5: - Съставяне на Доклад за резултатите от обследване и за установяване 

на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

ДЕЙНОСТ 6: - Съставяне на технически паспорт на строежа.  

Следващият етап предвиден за изпълнение от участника е извършване на 

Енергийно обследване, след което ще се изпълни Предаване на работата. 

Предвижданата от участника организация за изпълнение изключва възможността да се 

спази изискването на възложителя за последователност на изпълнение на дейностите, тъй 

като първо ще се изпълни дейност 1 и 3, после дейност 2, а предаването на документацията за 

одобрение от възложителя е предвидено да се изпълни накрая едновременно за всички 

дейности. 

По отношение на предаването е предвидено, че не по-късно от 5 дни преди изтичане на 

срока за предаване на извършената услуга, ще се представи на Възложителя, Доклад за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 

- 7) и ал. 2 от ЗУТ, включително и конструктивно обследване и изготвен технически паспорт. 

Като се вземе предвид факта, че оферирания срок за изпълнение е 1 ден, то предвиждането за 

5 дни преди изтичането му крайния продукт да е готов  е невъзможно да бъде изпълнено. 

Отделно от това налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, 

като в предложението се съдържат предвиждания, които са противоречиви и/или неотносими 

към настоящата поръчка като например: 

- Участникът предвижда да предаде резултатите от дейност 1 на Възложителя в 5 (пет) 

оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител - 

CD/DVD в CAD и PDF формат, а изискването на Възложителя, съгласно техническото 

задание е на хартиен носител – в папки или класьори, в 5 /пет/ оригинални екземпляра 

и на електронен носител /CD/ - 2 /два/ броя, софтуерна съвместимост Microsoft 

Office 2007, Auto Desk AutoCAD 10 или еквивалентно. Предвижданията за броя 

екземпляри, които ще се предадат на възложителя са различни в различните части на 

описанието, например в т. ІІ План за реализация, участникът  при описанието на всяка 

дейност сочи, че ще състави съответния документ в 4 екземпляра, а накрая в точката 
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Предаване на работата за всички тези дейности вече е посочено, че същите 

документи ще се предадат в 5 оригинални екземпляра на хартиен и 1 магнитен 

носител. 

- Участникът сочи, че дейностите по започване на изпълнението са свързани с 

получаване на възлагателното писмо (Приложение 20) от страна на Възложителя, за всяка 

отделна сграда явяваща се обект по настоящата поръчка съдържащо: - административен адрес 

и идентификатор. Това предвиждане е неприложимо, тъй като в документацията са разписани 

и сградите и сроковете за започване изпълнението на услугата.   

- Многократно като възложител се сочи Община Хасково. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  задължението  

при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от възложителя  

условия. При  констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

3.2. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

Чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията на възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като за всяка дейност са описани и предвижданите етапи за изпълнението 

й. Описанието е направено въз основа на техническите спецификации, представени от 

възложителя, като е посочен брой на участващите експерти при изпълнение на всяка дейност 

и е направена препратка към План-Графика по отношение на срока. Описанието се свежда до 

дословно възпроизвеждане на дейностите от техническото задание, като за всяка посочена от 

възложителя дейност е посочен брой експерти и като срок за изпълнение е посочено – 

съгласно план-графика. Например за Дейност 2 - Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните 

изисквания за енергийна ефективност, участникът е преписал всички посочени от 

възложителя етапи и дейностите, които следва да са включени в тях и срещу всяка дейност е 

отбелязано – Ангажирани експерти – 5 бр. и срок за изпълнение – съгласно Приложение 1 – 

План-график. Следва да отбележим, че с представеното по този начин описание, участникът 

не е представил своята визия за изпълнение на поръчката, тъй като липсва описание на 

организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, обвързано с 

конкретния подход за изпълнение на услугите по поръчката и начина на координация с 

възложителя, мерките за осигуряване на сроковете и качеството. Съгласно изискванията на 
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възложителя участникът следва да представи описание на предложеното разпределение на 

ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните експерти съгласно планираните дейности и начина на координация с възложителя. 

Представеното предложение на участника в този аспект съдържа 

несъответствия/противоречия по отношение на непълно представяне на разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности, както 

следва: липсва представяне на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, с представяне на разпределение на ресурсите за изпълнение на 

поръчката и разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно 

планираните дейности. Както бе отбелязано за Дейност 2 - Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност, участникът е преписал всички 

посочени от възложителя етапи и дейностите, които следва да са включени в тях и срещу 

всяка дейност е отбелязано – Ангажирани експерти – 5 бр., като не може да бъде установено 

как се разпределят задачите и отговорностите между тези 5 експерти. В отделна точка на стр. 

21 от офертата са разписани задължения и отговорности на експертите „Топлотехника“ и 

енергийна ефективност, но те са 3 бр. /двама основни и един допълнителен/, като 

задълженията им са описани общо и не е видно как се разпределят задачите и отговорностите 

между тях, съгласно планираните дейности.  Единствено за допълнителния експерт 

„Топлотехника“ и енергийна ефективност на стр. 7 и стр. 22 от офертата е посочено, че ще 

помага при обработка на първичните данни, но това предвиждане противоречи на 

предвижданията на участника посочени в описанието на дейностите на стр. 7-10 и в план-

графика, където е предвидено участието му във всичките посочени 20 поддейности за 

Дейност 2 - Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност.  

Съгласно изискванията на възложителя, офертата на участника трябва да съдържа 

предложенията на участника как ще се организира работата на екипа по изпълнение на 

дейностите по поръчката, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Участникът не е посочил конкретни методи за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, предвижданията в тази насока се свеждат единствено до изявлението, че ще 

бъде назначен ръководител, който ще поддържа непрекъсната връзка с представител на 

възложителя без посочване на съответни комуникационни канали, без предвиждания за 

действия по координация и съгласуване на дейностите. Липсват и предвиждания, свързани с 

организационни аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка. Предвижданията за качественото и срочно изпълнение се свеждат до позоваване на 

участника на предходен опит в подобни услуги, при които за 20 дни са обследвани 20 сгради, 

а в случая се предлага обследване на 4 сгради за 7 дни, т.е. около ден и половина на сграда и 

от опита на фирмата се виждало, че срокът е достатъчен, а доказателството, че участникът е в 

състояние да извърши качествено и в срок услугата, е приложената референция от община 

Ботевград.  

Следва да отбележим, че изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката е относимо към Техническите и професионални способности на 

участниците и всеки от допуснатите до разглеждане на техническото предложение участник е 

удостоверил сходен опит в съответствие с изискванията на възложителя на предходен етап от 

процедурата. Изискванията на възложителя относно съдържанието на техническото 

предложение е всеки участник да представи описание на своята визия за изпълнение на 

настоящата поръчка, като наличието на преходен опит и съответно организация при друг 
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възложител не може да замести изискванията на възложителя за минимално съдържание на 

техническото предложение в настоящата обществена поръчка.  

Мерки за осигуряване на сроковете и качеството не са представени и в последната 

точка 3 от предложението, която е с това наименование, но същата не съдържа 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка, а са посочени теоретични дефиниции на понятията – планиране, 

гарантиране и контрол на качеството, разлика между управление на човешките ресурси и 

управление на комуникациите, без предвиждания за приложение на тези процеси при 

изпълнението на настоящата поръчка. 

Отделно от това за всяка от основните дейности е посочен обхватът и съдържанието на 

документацията, която ще се изготви като краен продукт от дейността и броя на 

екземплярите, в които ще се изготви, а именно – за дейност 1 – 5 оригинални екземпляра на 

хартиен носител и 2 на електронен носител, за дейност 2 – 3 оригинални екземпляра на 

хартиен носител и 2 на електронен носител и за дейност 3 – 3 оригинални екземпляра на 

хартиен носител и 2 на електронен носител. В т. 10 – „Оформяне и разпечатване 

документацията на хартиен носител, окомплектоване в папки, качване на документацията 

на електронен носител /CD/“ на стр.21 от офертата и План-графикът, към който се препраща, 

участникът предвижда така изготвената документация за всички дейности да се представи на 

Възложителя в последния ден от изпълнението на дейност 3, от всички експерти, участващи 

при изпълнението на дейности 1, 2 и 3. Това предвиждане на участника противоречи на 

изискванията на Възложителя, закрепени в Техническото задание и одобрения проект на 

договор. Съгласно Техническото задание – „Започването на изпълнението на всяка дейност 

е обусловено от приемането на изпълнението на предходната“, което изискване е посочено 

и в чл. 5 и чл. 19 от проекта на договор, а в чл. 20 са разписани правомощията на възложителя 

при констатирани несъответствия за дадена дейност.  Предвижданията на участника да 

предаде изпълнението на всички дейности едновременно в последния ден от изпълнението на 

дейност 3, освен че противоречи на изискванията на възложителя за начина на предаване на 

крайния продукт за всяка дейност, същото и препятства възможността на възложителя да 

упражни правомощията си по чл. 20 от проекта на договор.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  да  

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  задължението  

при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  от възложителя  

условия. При  констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 4 от 12.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 

02.01.2019г., към които препращам. 
 

3.3. „Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

чл.107, т.3, пр.2 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.3, изр.3 от ЗОП, тъй като при наличието 

на необичайно благоприятна оферта (офертата на участника съдържа предложение, свързано 

с цена, 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 - Цена за изпълнение на поръчката /О1/) участникът е представил писмена 
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обосновка, но представените с нея информация и доказателства не са достатъчни, за да 

обосноват предложената цена. 

Мотиви:  

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта. 

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 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. 

Представената с обосновката 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 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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

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 утвърдените от мен протоколи от работата на комисията (в това число протокол 

№ 5 от 18.03.2019 г. и протокол № 6 от 28.03.2019 г.), назначена с мои Заповеди № ОП-42 от 

09.11.2018г. и ОП-1 от 02.01.2019г., към които препращам. 

 

 

Решението да се изпрати в един и същи ден на участниците и да се публикува в 

профила на купувача съгласно изискванията на чл.43 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП. 

 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия 

за защита на конкуренцията
 2
. 
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