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ПРОТОКОЛ № 2 
 

от разглеждането на обосновката относно оферирана цена за изпълнение, представена от 

участник в избор на изпълнител на поръчка за услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – 

чрез публична покана с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ГЛАВНА 

ПЪТНА КОМУНИКАЦИЯ СМОЛЯН ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОЙТО ВКЛЮЧВА -  ЕТАП 

I ПЪТЕН ТУНЕЛ НА ПЪТ II 86 ОТ КМ 97+079 ДО КМ 97+500, ВКЛ ПРЕДПОРТАЛНИ 

ПРОСТРАНСТВА, ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И ДР.; 

ЕТАП II РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГПК В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+910 ДО КМ 1+900; ЕТАП 

III НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ II 86 ОТ КМ 96+560 ДО КМ 97+079; ЕТАП IV 

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ГПК В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+910 И В 

УЧАСТЪКА ОТ КМ 1+900 ДО КМ 2+284, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КРЪГОВО 

КРЪСТОВИЩЕ МЕЖДУ ПЪТ II-86 И ГПК.“ публикувана на сайта на община Смолян на 

интернет адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1611 профил на купувача и на 

Портала за обществените поръчки под уникален код ID 9053069 

 

Днес 18.05.2016 г., в 13.30 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 ОП-19/28.04.2016 г. на Кмета на Община Смолян, се събра комисия в 

състав: 

 

 Председател: 

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

Членове: 

1. Инж. Йордан Щонов - директор на дирекция „УТОС“ в община Смолян 

2. Виктор Монев – ст.юрисконсулт в дирекция „ПНО” в община Смолян  

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г от 

Закона за обществените поръчки /отм./ във връзка с т. 9-11 от раздел V – Разглеждане,  

оценка и класиране на офертите от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

офертата – Приложение № 3 към публичната покана 

І.1.1 След като беше установено, че офертата на участника- „КОНСУЛТАНТСКА 

ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ООД, гр. София съдържа предложение за цена за изпълнение на 

поръчката, което предложение при определения критерий за оценка на офертите – „най-

ниска цена”, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените 

цени в останалите оферти, комисията с Писмо изх. №ДЛ003854/13.05.2016 г. изиска от 

участника да представи в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена 

обосновка за начина на нейното образуване.  

mailto:smolyan@abv.bg
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Получаването на уведомлението от страна на участника е удостоверено с автоматично 

генерирано по факс съобщение от 13.05.2016 г. Преди изтичане на срока в деловодството на 

Община Смолян, с вх. № ДЛ003491-001/17.05.2016 г. се установи, че е заведена обосновка на 

предложената цена за изпълнение. 

 

1.2. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 

участника обосновка: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 21 

930,00 /словом двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет лева / лв. без ДДС със 

следните обстоятелства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП /отм./ 
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ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП/отм/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

отговори подробната писмена обосновка, разписани от възложителя в т. 9 от раздел V – 

Разглеждане,  оценка и класиране на офертите от Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата – Приложение № 3 към публичната покана. За да бъде приета 

обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни обстоятелства, свързани с 

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка,  предложеното техническо 

решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника,  икономичност 

при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна помощ. В случая 

задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат 

подведени под посочените в т.9 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 т. 9 от раздел V – Разглеждане,  оценка и класиране на 
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офертите от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата – 

Приложение № 3 към публичната покана, като съображенията за това са следните: 

В настоящето изложение участникът е посочил обстоятелства, които се свеждат основно до 

наличие на опит в изпълнението на сходни обекти; прилагане на система за управление на 

качеството от компанията ISO 9001 – 2008; разработена в Техническото предложение 

методология за изпълнение на поръчката, представяща адекватно на изискванията и 

същевременно конкурентно решение и благоприятни технически условия. В по-голямата си 

част тези обстоятелства представляват изисквания към техническите възможности, 

поставени от възложителя, на които следва да отговарят всички участници в процедурата 

както следва:  

Съгласно т.2 - „Минимални изисквания към техническите възможности на 

участниците” на Раздел II - Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 

Приложение 3 към публичната покана, възложителят е поставил следните  изисквания: 2.1. 

Участникът трябва има опит при изпълнението на услуги, сходни с предмета на настоящата 

обществена поръчка 2.3 Участникът следва да е внедрил и да прилага в строителната си 

дейност система за управление на качеството по стандарт ISO 9001, за което да има издаден 

валиден сертификат с предмет, съдържащ строителен надзор, или еквивалентни. 

С оглед гореизложеното, посоченото обстоятелство за наличие на сходен опит, не 

представлява изключително благоприятно условие или икономичност при изпълнението, то 

от една страна е условие на което отговарят всички допуснати участници, които надлежно са 

го доказали със съответните документи за да стигнат до етап разглеждане на ценова оферта, 

а от друга страна изпълнението на един договор не генерира икономии за изпълнението на 

следващ. На следващо място прилагането на система за управление на качеството от 

компанията ISO 9001 – 2008, също е условие за допустимост, поставено от възложителя, на 

което отговарят всички допуснати участници.  

Всеки допуснат участник е удостоверил, че покрива минималните изисквания на 

възложителя, а в техническите си предложения са описали съответната методология за 

изпълнение на поръчката. В случая участникът сочи като благоприятно условие 

използването на  метода на „лийн синхронизация“ (lean synchronization),  което позволява да 

се достави максимално съотношение между цена и качество, но не става ясно по какъв начин 

този метод се отразява на крайната цена. Твърди се също, че предложената методология за 

изпълнение на поръчката, представа конкурентно решение и благоприятни технически 

условия, които допринасят за успешната реализация на проекта, като тези твърдения отново 

са голословни и не е представил никакви конкретни доказателства, анализи, съображения 

или предвиждания, които да определят числово по какъв начин предложената методология 

за изпълнение намалява цената за изпълнение. Наличието само на твърдения и 

невъзможността да се проследи числовото отражение на тези твърдения прави същите 

недоказани и необосновани. 

Представена е таблица с предвиждане за заетостта и заплащането на основния екип, който 

ще е ангажиран с изпълнение на услугата, като се ползва за средна продължителност на един 

човеко месец – 21 човеко дни. В таблицата са посочени единствено наименование на 

позиция, заетост в човекодни, заплата за месец в лв., данъци и осигуровки в лв. и общо 

разходи по проекта. 

В така приложената калкулация на предвидените преки разходи за труд,  участникът най-

общо е посочил, че заложената от него заплата за месец за инженер част „пътна”, инженер 

част „геодезия”, инженер част „конструкции”, ръководител проект и други експерти е 1800 

лв., а данъците и осигуровките за всеки от тях са 954 лв.,  но не е ясно на каква конкретна 

база е определена тази месечна заплата и съответно данъците и осигуровките, като наред с 

това са налице следните непълноти: Участникът не е представил никакви конкретни 

доказателства, от които да е видно гарантиране, че възнаграждението на ангажираните от 

него за изпълнението на поръчката квалифицирани експерти ще бъде посочената от него, а 

не по-висока стойност /към обосновката не са представени договори или съответни 



                                       

5 

декларации за ангажираност, от които да е видно, че за изпълнението на поръчката от 

участника е обезпечено използването на работна ръка при заложената месечна заплата от 

1800 лв. Не става ясно също как е определена заетостта в човекодни, например за  

ръководителя на проекта са определени 5 човекодни, а за други експерти 10 човекодни, без 

посочване на конкретни експерти и техните ангажименти. Участникът не е представил 

никакви конкретни доказателства, анализи, съображения или предвиждания, които да 

определят числово формирането на стойността на труда на експертите съобразно 

даденостите и спецификите за изпълнение на поръчката, а единствено е посочена определена 

заплата, което с оглед продължителността на ангажимента и местоположението на обекта 

при липсата на други допълнителни доказателства се характеризира като необоснована и 

необезпечена.  

На следващо място участникът сочи други преки разходи: - разходи за гориво, 

амортизацията на автомобилите, разходи за комуникации и офис консумативите, за 

изготвяне на документи, сканиране, копиране, пощенски и куриерски услуги, настаняване, 

командировъчни и други. Общата стойност на другите преки разходи е 4652.25 лв., като 

основната част от пътуванията ще се осъществяват от офиса в гр. Пловдив, а също така се 

ползват преференциални по-ниски цени като голям клиент на доставчиците.  

От така изложеното не става ясно за всеки вид разход каква сума е предвидена, достатъчна 

ли е тя да обезпечи съответната дейност и как в числово изражение се отразява тя на 

крайната цена за изпълнение. В настоящето изложение, участникът сочи като благоприятно 

обстоятелство, че пътуванията ще се осъществяват от офис в гр. Пловдив и се ползват 

преференциални цени, тези твърдения са голословни, без представяне на съответни 

доказателства или обосновка как пътуването от гр. Пловдив ще намали крайната цена или 

ползването на кои конкретни преференциални цени ще доведе до намаляване на цената с 

конкретна посочена сума, за да може да се обоснове извод например за изключително 

благоприятно условие или икономичност при изпълнение на поръчката. За комисията е 

важно да проследи  по какъв начин и в числово изражение се отразява съответното 

обстоятелство на крайната цена. Не са представени документи и не е обяснено как и с колко 

се намалява крайната цена за изпълнение. Наличието само на твърдения и невъзможността 

да се проследи числовото отражение на тези твърдения прави същите недоказани и 

необосновани.  

Представените в двете таблици калкулации на видове разходи сами по себе си не доказват 

икономичност при формиране на по-благоприятна цена и не посочват обективни 

обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение на обществената поръчка, а 

единствено представляват аритметичен сбор на суми, които са декларативни и приети от 

самия участник, без да са еднозначно доказани. Още повече, че в конкретните решения за 

формиране на предложената от участника цена, не е посочено как е достигнато до приетите 

цени и дали те са достатъчни за обезпечаването на успешното изпълнение на поръчката. 

 

Въз основа на извършените анализи и констатации комисията единодушно и без особено 

мнение на членове от комисията  

 

Р Е Ш И: 

 
 І. Не приема писмената обосновка на участника „КОНСУЛТАНТСКА 

ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ООД, гр. София по отношение на предложената цена за 

изпълнение, 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 
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възложителя на основание т. 10 от раздел V – Разглеждане,  оценка и класиране на офертите 

от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата – Приложение № 3 

към публичната покана  участника да бъде отстранен от процедурата. 

 

 

Протоколът е изготвен на 20.05.2016 г. 

 

 

 

Председател:  положен подпис 

      / инж. Васка Караджова /    

 

 

 

Членове: 1. положен подпис     2. положен подпис 

     / Инж. Йордан Щонов /                                       / Виктор Монев /   

 

 

  

Протоколът на комисията е предаден на НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, кмет на Община 

Смолян,  на 07.06.2016 г.  в 16:00 часа. 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:  положен подпис и печат  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян   

 

 


