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ПРОТОКОЛ № 2 
 

от оценяването и класирането на постъпилите предложения в избор на изпълнител на 
поръчка за услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана с предмет: 
„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата 
на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“ , 
публикувана на сайта на община Смолян на интернет адрес:  
http://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/32 – профил на купувача и на Портала за обществените 
поръчки под уникален код ID 9039915 

 

Днес 14.04.2015 г., в 16.00 часа в зала № 343, находяща се на третия етаж в 
административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в 
изпълнение на Заповед № 486/19.03.2015 г. на Кмета на Община Смолян, се събра комисия в 
състав: 
   
 Председател:  
 Милена Хаджиева – ст. юрисконсулт в Дирекция ПНО 
 Членове: 
 

1. Инж. София Измирлиева – началник отдел „Общинска собственост“ в община Смолян. 
2. Васил Василев – гл. специалист в дирекция „АИОиОМП” в община Смолян. 
 
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г  

във връзка с раздел ІV – „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“,  т. 8 -10 от 
„Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата“ - Приложение № 2 към 
публичната покана  

І.1.1 След като беше установено, че офертата на участника- „ЙОАНА -007”ООД 
съдържа предложение за цена, което предложение при определения критерий за оценка на 
офертите – „икономически най-изгодна оферта”, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 
средната стойност на предложените цени в останалите оферти, комисията с Писмо изх. № 
ДЛ002264/31.03.2015 г. изиска да представи в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването 
подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване.  

Получаването на уведомлението от страна на участника е удостоверено с обратна 
разписка от 01.04.2015 г. Преди изтичане на срока в деловодството на Община Смолян с вх. 
№ ДЛ002264-001/06.04.2015 г. се установи, че е заведена обосновка на предложената цена. 
1.2. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 
участника обосновка: 
Участникът обосновава предложената цена със следните обстоятелства: 
Разходите, които са предвидили се разделят в няколко категории: 

- Разходи за заплати: 
За изпълнението на предмета на поръчката са предвидили използването на 9 /девет/ 
хигиениста, назначени на трудов договор. 
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1. Хигиенист 1 - назначен на 8 /осем/ часов работен ден с месечно възнаграждение от 
360,00лв. - минимална работна заплата за страната. Осигуровки за сметка на работодателя - 
62,64лв. 
Общо разходи за заплата и осигуровки на Хигиенист 1 - 422,64лв. 
2. Хигиенисти от 2 до 8 - назначени на 3 /три/ часов работен ден. Месечно 
възнаграждение 135,00лв. за един хигиенист. Осигуровки за сметка на работодателя - 
23,49лв. за един хигиенист. 
Общо разходи за заплати на Хигиенисти от 2 до 8 - 7*135,00лв.=945,00лв  
Общо разходи за осигуровки на Хигиенисти от 2 до 8 - 7*23,49лв.=164,43лв. 
Общо разходи за заплати и осигуровки на Хигиенисти от 2 до 8 - 1109,43лв. 
3. Хигиенист 9 - назначен на 2 /два/ часов работен ден с месечно възнаграждение от 
90,00лв. Осигуровки за сметка на работодателя - 7,83лв. 
Общо разходи за заплата и осигуровки на Хигиенист 9 - 97,83лв. 
Общо разходи за заплати и осигуровки - 1629,90лв. 

- Разходи за заплати по заместване на назначените служители: 
Предвидени са и разходи за заплати и осигуровки на персонала, който ще замества 
служителите по време на техния платен годишен отпуск. 
1. Заместник на Хигиенист 1 - разходи за заплата и осигуровки - 384,22лв. за 20 работни 
дни. 
2. Заместници на Хигиенисти от 2 до 8 - разходи за заплата и осигуровки на един 
работник - 144,08лв. за 20 работни дни. 
Общо разходи за заплати и осигуровки за заместници на седем хигиениста - 1008,56лв. 
3. Заместник на Хигиенист 9 - разходи за заплата и осигуровки - 88,94лв. за 20 работни 
дни. 
Общо разходи за заплати и осигуровки за персонал по заместването - 1481,72лв. или 
средно по 123,48лв. месечно. 

- Разходи за основни почиствания: 
За извършването на годишните почиствания, включени в предмета на поръчката са 
предвидени 1940,00лв. или средно по 161,67лв. разделено на 12 /дванадесет/ месеца. 
В тази сума са включени разходи за транспорт, възнаграждение на персонала, който ще 
извършва почистванията, както и разходи за препарати и консумативи, нужни за 
извършването на услугите по годишните почиствания, включени в предмета на поръчката. 

- Разходи за препарати и консумативи: 
За предложените препарати и консумативи, представени в офертата е изчислен среден 
месечен разход от 310,00лв. В тази сума се включват всички препарати, нужни за 
поддържането на хигиената в сградите, както и всички консумативи, нужни за качественото 
извършване на дейностите по предмета на поръчката. 
С използването на последните технологии и машини в сферата на почистването постигат 
висока икономичност при изпълнение на обществената поръчка, което се изразява в 
икономия на използваните препарати, а в същото време се намалява времето, което е нужно 
за извършване на почистването. 
Всичко това по силата на чл.70,ал.2,т.4 от ЗОП е основната причина за по-ниската 
предложена крайна цена за изпълнение на предмета на поръчката. 
Предложената от участника ценова оферта, възлиза на сумата от 2666,00лв. за един 
месец. 
Общо посочените по-горе разходите за един месец възлизат на сумата от 2225,05лв. 

На първо място следва да отбележим, че така представената обосновка противоречи 
на представената от участника Работна програма за изпълнение на дейностите, чието 
съдържание е обстойно и детайлно описано в т. 7.4  от Протокол № 1 от 27.03.2015 г. на 
комисия, назначена със Заповед № 486/19.03.2015 г. на Кмета на Община Смолян. 
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Съгласно представената работна програма в раздел IV. „Разпределение на персонала и 
техниката“, точка 1 „Персонал“ , участникът е посочил, че за почистването на 
помещенията ще бъдат назначени общо 4 /четири/ хигиениста: Хигиенист 1 - дежурен 
хигиенист за сградата на Общинска администрация; Хигиенист 2,3 - почистване на 
помещенията в сградата на Общинска администрация след работното време на служителите 
и Хигиенист 4 - за почистване на помещенията в сградата на Стоматологична поликлиника и 
сградата на Областен информационен център. 
В настоящата писмена обосновка участникът сочи, че е предвидил използването на 9 /девет/ 
хигиениста, назначени на трудов договор, което противоречи и се променя изцяло 
предложената в офертата организация и разпределение на работната ръка.  
Действително с оглед обема на включените в предмета на поръчката дейности, персонал от 9 
човека би постигнал по-качествено и срочно изпълнение на изискуемите дейности в 
сравнение с първоначално предвидените 4 човека, но е недопустимо с представянето на 
писмена обосновка да се промени първоначално представената оферта, това би поставило в 
неравностойно положение всички останали участници в процедурата, на които не им се 
предоставя възможност да променят и/или допълнят офертите си след изтичане на срока за 
тяхното подаване.  
От друга страна в случай, че приеме обосновката и допусне до оценка офертата на участника, 
при оценката на техническото предложение относно обезпеченост с хора и техническо 
оборудване с оглед постигане на срока за изпълнение на отделните видове дейности, 
комисията няма да е в състояние да прецени каква е действителната воля на участника по 
отношение на организацията и разпределението на човешкия ресурс с оглед горепосоченото 
противоречие. 
 На следващо място следва да отбележим, че участникът обосновава предложената 
цена с посочването на разходи основно за заплати и осигуровки на хигиенистите, които ще 
бъдат назначени на трудов договор с  минимална работна заплата за страната - месечна 360 
лв. и съответно минимална часова работна заплата 2,20 лв. Съгласно чл.1, ал. 1 от 
Постановление № 419 на МС от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната 
работна заплата за страната това е минималния размер на работната заплата, считано от 
01.01.2015 г., но съгласно чл. 1,  ал. 2 от същото постановление от 01.07.2015 г. се определя 
нов размер на минималната месечна работна заплата – 380 лв. и минималната часова работна 
заплата – 2,21 лв. Съгласно условията на настоящата публична покана срока за действие на 
договора е 12 месеца от сключването му, т.е. по-голямата част от изпълнението му ще се 
осъществи при условията на новия размер на минимална работна заплата, което 
обстоятелство не е отчетено от участника в така представената обосновка. 
Участникът е предвидил и месечен разход от 310,00лв. за препарати и консумативи, от това 
изложение не става ясно какво точно се включва в този разход, липсва описание от кой 
препарат какво количество ще се влага и съответно на каква стойност възлиза. Не става ясно 
и какви консумативи са предвидени и каква стойност е определена за всеки от тях. Разходите 
по настоящата услуга не се свеждат единствено до работни заплати и препарати, при 
формирането на цената следва да са отчетени всички разходи включително тези свързани с 
амортизацията, ремонт и поддръжка на техническите средства – подопочистващи автомати, 
прахосмукачки, колички и др., транспортни  разходи, включително за автовишката, която 
участникът е декларирал, че ще използва за почистването на прозорците, работно облекло, 
което също е посочено като ангажимент на участника, съответни данъци и такси и не на 
последно място съответния процент печалба.    
Действително в обосновката е посочен някакъв финансов резерв, представляващ разликата 
между оферираната цена от  2666,00лв. за един месец и посочените в обосновката разходи за 
един месец, които възлизат на 2225,05лв. за един месец, но не става ясно този резерв 
достатъчен ли е за покриване на всички непосочени в обосновката разходи като: евентуално 
увеличение на необходимите средства за работна заплата, амортизация, ремонт и поддръжка 
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на техника, закупуване на консумативи като – мопове, кърпи, кофи, гъби, торби и чували за 
отпадъци и др., препарати, работно облекло, транспорт, непредвидени разходи и съответен % 
печалба. 

След като се запозна с изложеното в писмената обосновка на участника, комисията 
счита, че така представената информация не отговаря на условията, посочени в т. 9 от раздел 
ІV – „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от „Изисквания към участниците и 
указания за подготовка на офертата“ - Приложение № 2 към публичната покана. За да се 
приеме обосновката, участникът следва да посочи обективни обстоятелства, свързани с: -
оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; предложеното техническо 
решение; наличието на изключително благоприятни условия за участника;  икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ. В случая нито 
една от тези предпоставки не е налице. Участникът е посочил, че е налице  икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка, изразяваща се в използването на последните 
технологии и машини в сферата на почистването, които постигат висока икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка. Това твърдение е голословно, като не са приложени 
никакви доказателства и не са посочени никакви конкретни обстоятелства, от които да е 
видно какви са тези технологии и как се постига твърдяната икономия.  След като не са 
посочени конкретни обстоятелства, обосноваващи икономичност, то и комисията не би 
могла да извърши преценка за тяхната обективност.  

 
Въз основа на извършените анализи, изчисления и констатации комисията 

единодушно и без особено мнение на членове от комисията  
 

Р Е Ш И:  
 І. Не приема писмената обосновка на Участник № 4 - „ЙОАНА 007“ООД, гр. 

Шумен, относно предложената цена, поради липса на изложени обективни обстоятелства 
свързани с: оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; предложеното 
техническо решение; наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна 
помощ. Предлага на възложителя на основание т. 10 от раздел ІV – „Разглеждане, оценка и 
класиране на офертите“ от „Изисквания към участниците и указания за подготовка на 
офертата“ - Приложение № 2 към публичната покана участник № 4 „ЙОАНА 007“ООД да 
бъде отстранен от процедурата. 

 
Протоколът е изготвен на 16.04.2015 г. 
 
 
Председател:  .................................... 
      / Милена Хаджиева /    
 
Членове: 1. .......................................         2. ..................................... 
           / инж. София Измирлиева /                                        / Васил Василев /   

  
 
 Протоколът на комисията е предаден на Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян на …………………………. в ……………………………… часа. 
 
 
УТВЪРДИЛ: ………………………  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 


