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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 16 / 24.09.2019 г.,  
гр. Смолян 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, ал.5 и ал.9, чл.107, 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 № 2 от 
28.02.2019 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 81900 лева без ДДС), с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ 

СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието 

изпълнение е разделено на 4 /четири/ обособени позиции:  -  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 

540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“;  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“, вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0003 и публикувано 

заедно с одобрените с него обявление за поръчка и документация на интернет сайта на община 
Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566,  и след като взех 

предвид действията на назначената с моя Заповед № ОП-6/29.03.2019г.  комисия, протоколирани, 

както следва: протокол № 1 от 29.03.2019 г., протокол № 2 от 28.05.2019 г., протокол № 3 от 
30.08.2019 г., протокол № 4 от 04.09.2019 г., протокол № 5 от 19.09.2019 г. и протокол № 6 от 
19.09.2019 г., и отразени в протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, изготвен и предаден ми с 
изискуемите документи към него на 20.09.2019 г. и утвърдени от мен на 20.09.2019 г., всички 

публикувани на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566 

                                                 
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. 
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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: 
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“, както следва: 
Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

 

Класиране 
 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 52 точки 

 

Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 

Класиране 
 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 100 точки 

Второ място "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 86,41 точки 

Трето място „ЕРОУ“ООД 54,5 точки 

Четвърто място "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 
39,48 точки 

 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 

Класиране 
 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 69,54 точки 

Второ място "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" 

ЕООД 

64 точки 
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Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 

Класиране 
 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 88 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 протоколите 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 и Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и същите 
са редовни, като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 
предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

С представения Единен европейски документ 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 III.2.2 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 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 не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 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, като изрично е посочил в Част III, 

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 
прилагат специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението 

или в документацията за обществената 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 
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от обявлението за обществената поръчка и т.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: - 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. 

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, в което са описани 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: - като ценовото му предложение е валидно, 

изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 
съобразено е с 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 протоколте от 
работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-6/29.03.2019г., към които препращам, и в 
утвърдения от мен протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, към който препращам. 

Въз основа на гореизложеното 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 
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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: 
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“, класираните на първо място участници по 

обособени позиции, както следва: 
 

 

 

1. 

 

Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО 

ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА 

ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

Участник, определен за изпълнител Комплексна оценка /КО/ 

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 52 точки 

 
 

 

 

2. 

 

Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН 

РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА 

ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

Участник, определен за изпълнител Комплексна оценка /КО/ 

"ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 100 точки 

 
 

 

 

3. 

 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

Участник, определен за изпълнител Комплексна оценка /КО/ 

"ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 69,54 точки 

 
 

 

 

4. 

 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

Участник, определен за изпълнител Комплексна оценка /КО/ 

"ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 88 точки 
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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 протоколите от работата на комисията, назначена 
с моя Заповед № ОП-6/29.03.2019г., към които препращам, и в утвърдения от мен протокол по 

чл.181, ал.4 от ЗОП, към който 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: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ 

РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 

ОБЩИНА СМОЛЯН“, както следва: 
 

 

 

1. 

 

Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН 

РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА 

ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 

1.1. „ИКАР КОНСУЛТ „  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. 
Съгласно утвърдената от възложителя методиката за оценка се предвижда следното: 

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

• Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в 

обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за 

изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на 

Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие; 

• Липсва/т компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на 

нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка. 

Отново в методиката е посочено, че за получаване на минималния брой точки (1) 
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техническото предложение е необходимо да отговаря на следните изисквания:  
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническото задание, а именно:  

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с 

експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с 

останалите участници в процеса на реализация на проекта. 

В предложението на участника няма описание на всички дейности, които следва да бъдат 
изпълнени. Участникът изброява задължения на лицето, упражняващо строителен надзор, 

съгласно изискванията на нормативната уредба и техническото задание, но липсват част от 
дейностите, които следва да бъдат изпълнени.  

Изискването на методиката по първото предложение е кумулативно наличие на 
описание на всички дейности, с приложено описание на всяка от тях, описание на 
документацията на обекта, както и описание на последователността на изпълнение на 
дейностите, липсата на което и да е от трите изисквания, прави предложението неотговарящо 

минималните условия на документацията. 
Участникът е изброил дейности, които следва да изпълнява лицето упражняващо 

строителен надзор. Идентифицираните от участникът дейности са изброени в раздел 

„Описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, вкл. документацията, 

която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите“, които 

обаче не обхващат всички задължения на строителния надзор съгласно ЗУТ и техническата 
спецификация. В техническото задание възложителят е формулирал в 30 точки задълженията 
на лицето, упражняващо строителен надзор, част от тези задължения са изброени от 
участника, като дейности, които следва да се изпълняват, но изцяло липсват предвиждания за 
изпълнение на дейностите съгласно: 

- изискването по т. 3 от Техническото задание -  „Подава искане в съответната 

администрация (общинската администрация) в 7-дневен срок преди датата за 

съставянето на протокола откриването на строителната площадка и определянето на 

строителната линия и ниво.“ 

- изискването по т. 8 от Техническото задание – „При достигане на проектните нива изкоп, 

цокъл, корниз (стреха) и било за сгради (съответно при ниво изкоп, преди засипване на 

новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в 

специализираните карти и регистри, проектна нивелета с възстановена или изпълнена 

настилка) преди да разреши изпълнението на следващите ги строителни и монтажни 

работи извършва проверка и установява съответствието на строежа с одобрените 

инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на 

строителна линия и ниво, като при ниво изкоп е задължително присъствието на 
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извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта на конструктивната 

част.“ 

- изискването по т. 9 от Техническото задание – „Отразява резултата от извършената 

проверка при достигане на контролираните нива в протокола за определяне на 

строителна линия и ниво, включително отбелязва, че подземните проводи и съоръжения 

преди засипването им са отразени в специализираните карти и регистри, и в тридневен 

срок изпраща заверено копие от протокола на съответната администрация 

(общината).“ 

- изискването по т. 10 от Техническото задание – „В тридневен срок от завършването на 

строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа отправя искане до 

съответната администрация (общинската администрация) длъжностно лице в състава 

й да извърши проверка за установяване съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по 

отношение на застрояването.“ 

В раздела „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите участникът е 
посочил задължения на ръководителя на екипа, който е и експерт конструкции. За експертите 
по отделните части са изброени общо задължения и отговорности, които са почти идентични 

за всички - Контролира законосъобразното започване на строежа;  Изисква от изпълнителя 
необходимата технология за изпълнение на строителните работи, по съответната част; 
Осъществява цялостен контрол при изпълнението на съответната част; Съставя актове и 

протоколи по време на строителството; Подава необходимата информация за изготвянето на 
изискуемите доклади по Договора; Участва в окомплектоването на досието на строежа и в 
изготвянето на Окончателен доклад за годността на строежа и издаване на УВЕ и т.н.  

Дублирането на дадени отговорности и задължения на експертите е допустимо и логично, 

като например контрол при изпълнението на съответната част, съобразно експертния профил, 

участие при окомплектоване на досието, участие в срещи, но дублирането на дадени 

отговорности е нелогично и би довело невъзможност за качествено и срочно изпълнение на 
съответната дейност, като например за: - експерт „Конструкции”, Експерт „ВиК”, Експерт 
„Електро”, Експерт „Пожарна безопасност” и Пожароизвестяване е предвидено задължението 

да: - „Инициира, организира и подготвя всички документи за ежемесечните срещи“. 

Нелогично е всеки месец четирима експерти едновременно или последователно да 
инициират и организират ежемесечни срещи, като всеки от тях ще подготвя всички 

документи, липсват предвиждания за съгласуване на дата за провеждане или дейности по 

организацията им, а като резултат всички документи, следва да бъдат изготвяни 4 пъти от 4 

различни лица и съответно в 4 варианта, като не е ясно кой от тях ще бъде предоставен на 
възложителя /ако е приложимо/. По своята същност тази дейност е свързана с 
административното управление, координация на дейностите и комуникация между 

участниците в проекта, които са вменени като отговорности на ръководителя, поради което 

освен, че е нелогично да бъдат възлагани на Експертите „ВиК”, „Електро” и „Пожарна 
безопасност” и Пожароизвестяване, те не са съобразени и с експертния им профил.  

Освен описание на задълженията на експертите, участникът е представил схематично: - 
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„Организационна структура“ и  схема на „Взаимодействие между отделните участници при 

изпълнение на дейностите и управление на процесите“, където екипът отново е представен.  

Организацията на екипа, обаче не може да бъде установена и от изложеното в тези схеми, 

като са налице и противоречия между отделните части на офертата по отношение на броя и 

експертния профил на специалистите, които участникът възнамерява да ангажира за 
изпълнение на поръчката. В описателната част участникът е предвидил екип, начело с 
ръководител, който е отговорен за общото изпълнение и реализация на проекта и на който 

всички експерти докладват. Съгласно организационната структура ръководителят, заедно с 
всички останали експерти е подчинен на изпълнителния директор на дружеството, за който 

не са предвидени отговорности във връзка с изпълнението на настоящия договор.  Съгласно 

тази част от офертата екипът включва: - Ръководител, който е и ключов експерт по част 
„Конструкции“, Експерт „Архитектура”, Ключов експерт Експерт „ВиК”, Ключов експерт - 
Експерт „ОВиК”, Ключов експерт - Експерт „Електро”, Ключов експерт Експерт „Пожарна 
безопасност”, Експерт „ПУСО”, Ключов експерт „Координатор по безопасност и здраве”, 

Експерт по качество на материалите, а съгласно схемата за взаимодействие между 
участниците, екипът вече не включва Експерт „Архитектура” и Експерт „ПУСО”, но е 
записан Ключов експерт по част „Геодезия“, който не фигурира в останалата част от офертата 
и за който не са разписани задължения и отговорности. 

От изложеното се вижда, че не е отговорено на изискванията на методиката за 
допустимост на техническото предложение до оценка в частта относно показване на 
разпределянето на отговорностите на експертите по изпълнението на дейностите, тъй като е 
предвидено отделните експерти да изпълняват идентични отговорности и задължения, без да 
се прави разграничение между спецификите на задълженията на отделните длъжности, като 

са налице и противоречиви предвиждания относно броя и вида на експертите, които ще бъдат 
ангажирани за изпълнението на настоящата поръчка. Липсата на посочения компонент прави 

техническото предложение неотговарящо на минималните изисквания.  
Освен посочените по-горе несъответствия с одобрената от възложителя методика за 

оценка, техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя 
за минимално съдържание, формулирани в т. 6.5. от Раздел V Указания за подготовка на 
офертата от документацията за поръчката, а именно: “… Техническото предложение на 

участника трябва задължително да включва изложение на цялостната методология за 

осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния характер и сложност, 

представляваща детайлно описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички 

процеси, съставящи отделните дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия от периода за изпълнение на строителния надзор с 

посочване на концепция за организация на експертите от екипа за качествено и в срок 

изпълнение на договора. Участникът следва да е представил подробно  описание на своята 

визия за изпълнение на поръчката. Следва да се направи подробно описание на всички 

дейности по изпълнение на поръчката, както и на организацията на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката. Предложение, което не отговаря на горепосочените 

изисквания и на изискванията на възложителя, посочени в техническото задание, 

методиката за оценка и в другите части на документацията подлежи на отстраняване..“. 

В техническото предложение на участника липсва подробно/детайлно описание на всички 
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процеси, съставящи отделните дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия от периода за изпълнение на строителния надзор с посочване 
на концепция за организация на експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на 
договора. На практика липсва описание на процесите, свързани с изпълнение на дейностите 
по поръчката. Описани са общи и принципни задължения на лицето упражняващо строителен 

надзор. Липсва и детайлно описание на задълженията и отговорностите на членовете на екипа 
във връзка с организацията на работа и осигуряването на качествено и навременно 

изпълнение на конкретната поръчка. Описани са общи и принципни организационни 

задължения и отговорности на членовете на екипа. Описаните задължения и отговорности са 
общи и относими към всяка една поръчка за строителен надзор, без да се направи връзка с 
предвидените за изпълнение по поръчката дейности и задачи.  

Водена от горните мотиви комисията счита, че техническото предложение на 
участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно - Липсва 
компонент в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от 
посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка; Не е представено описание 
на всички процеси, съставящи отделните дейности и не е предоставено описание на 
концепцията за организация на експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на 
конкретния 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  на  възложителя,  както  и  че  не  е 
изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия.  
Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 
процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията (в това число протокол № 3 от 
30.08.2019 г.), назначена с моя Заповед ОП-6/29.03.2019г., към които препращам и в 
утвърдения от мен протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, към който препращам. 

2. ДЖИ ЕНД АЙ„ООД 

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 - Ценово предложение (П2)) 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 е установено, че офертата на участника „ДЖИ ЕНД АЙ„ООД, 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 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

11 

 

останалите участници по обособената позиция по същия показател за оценка Ценово 

предложение (П2), правилно с писмо с Изх. № ДЛ008470 от 04.09.2019 г. 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 12 480,00 

лева (словом дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева)  без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено по електронна поща на участника: 
gandi2011@mail.bg, която е посочена в представения с офертата Единен европейски документ 
за обществени поръчка (ЕЕДОП). Искането е изпратено също и чрез куриер на адреси: - гр. 

София - 1335, район Люлин, ж.к. Люлин 10, бл. 153, ет. 7, ап 32, посочен като седалище и 

адрес на управление, както и на  посочения от участника адрес за кореспонденция: - гр. 

София - 1680, кв. Борово, ул.“Подуево“№10А, ап.9, ет.3, където пратките са приети и 

получени от представител на участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез 
обратни разписки с име и дата на получаване – 10.09.2019 г.   

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

предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на 
оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 
на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна 
писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от 
получаване на искането. Цитираната разпоредба е императивна и следва да се подчертае, че 
представянето на изисканата обосновка, трябва да стане най-късно до изтичане на 
определения от законодателя 5-дневен преклузивен срок. Следователно при наличието на 
получено на 10.09.2019г. искане за представяне на обосновка срокът за получаването й е до 

16.09.2019г. До посочения краен срок обосновката е следвало да бъде представена, т.е. 
физически /материално/ е следвало да бъде дадена на възложителя, за да се обезпечи 

правилното прилагане на регламентираното в горепосочената разпоредба задължение на 
участника и да се гарантира спазването на принципа на равнопоставеност. В този смисъл е 
необходимо да се подчертае, че когато обосновката е изпратена чрез куриер от значение е 
датата на получаването й при възложителя, а не датата на пощенското клеймо. В община 
Смолян не е получена обосновка от участника за предложената от него необичайно 

благоприятна оферта до крайния срок за получаването й – 16.09.2019г. 
 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 "ДЖИ ЕНД АЙ" ООД 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 протоколите от работата на комисията (в това число протокол № 4 от 
04.09.2019 г. и протокол № 5 от 19.09.2019 г.), назначена с моя Заповед ОП-6/29.03.2019г., 
към които препращам, и в утвърдения от мен протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, към който 

препращам. 
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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. 

                               

 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ        (положени подпис и печат) 

Кмет на община Смолян 

 

 

 

 

 

 

* Забележка: Налице са подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от 

ЗОП. 

 

                                                 
2 Орган, отговарящ за процедурите по обжалване:  

Комисия за защита на конкуренцията  

гр. София, бул. Витоша № 18  

тел.: (02) 935 61 13, факс: (02) 980 73 15  

www.cpc.bg, e-mail: cpcadmin@cpc.bg 


