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ПРОТОКОЛ № 5 
 

 

 

за разглеждане на обосновките на предложената цена за изпълнение, представени от 

участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава 

V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”, чието изпълнение е 

разделено в 6 /шест/ обособени позции, както следва: Обособена позиция № 1 – Изготвяне 

на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 

Извора 3, бл. 5 и бл. 6; Обособена позиция № 2 – Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на 

3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Ела, бл. 1 и бл. 3; Обособена позиция № 3 – 

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 

49, бл. Б-4 и бл. 18; Обособена позиция № 4 – Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на 

3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51; Обособена позиция № 5 – 

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 

11, бл. Прогрес 3 и бл. 15; Обособена позиция № 6 – Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на 

3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1, 

осъществявана в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 18 от 2 

февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за 

реализацията й /обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./, която обществена поръчка е открита с 

решение № 4 от 27.03.2015г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с 

него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени 

поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-0004. 

 

Днес, 14.07.2015 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

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

изпълнение на заповед № 873/08.05.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 
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Председател:  

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

Членове: 

Виктор Монев – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян  

Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Янка Илиева – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

  

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.70, ал.2 

и 3 от ЗОП. 

 

 1.1. След като беше установено, че офертата на участника „БОЛИД 69” ООД съдържа 

ценово предложение за изпълнение на поръчката, по обособена позиция № 5, което при 

определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с повече от 

20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложените в останалите оферти 

съответни цени за изпълнение, по обособена позиция № 5, комисията осъществи 

правомощието си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, като с писмо с изх. № ДЛ00932 от 08.07.2015г. от 

участника „БОЛИД 69” ООД се изиска да представи в срок от 3 /три/ работни дни от 

уведомяването подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на 

поръчката, за обособена позиция № 5. Получаването на уведомлението от страна на 

участника е удостоверено с автоматично генерирано съобщение за доставяне от 08.07.2015 г.  

Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ00932_001 от 

13.07.2015г. се установи, че е заведена обосновка на предложената цена за изпълнение на 

поръчката, за обособена позиция № 5. 

 1.2. След като беше установено, че офертата на участника „ВМЛ - КОНСУЛТ” ЕООД 

съдържа ценово предложение за изпълнение на поръчката, по обособена позиция № 2, което 

при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с повече 

от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложените в останалите оферти 

съответни цени за изпълнение, по обособена позиция № 2, комисията осъществи 

правомощието си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, като с писмо с изх. № ДЛ00932 от 08.07.2015г. от 

участника „ВМЛ - КОНСУЛТ” ЕООД се изиска да представи в срок от 3 /три/ работни дни 

от уведомяването подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на 

поръчката, за обособена позиция № 2. Получаването на уведомлението от страна на 

участника е удостоверено с автоматично генерирано съобщение за доставяне от 08.07.2015 г.  

Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ00932_001 от 

10.07.2015г. се установи, че е заведена обосновка на предложената цена за изпълнение на 

поръчката, за обособена позиция № 2. 

 1.3. След като беше установено, че офертата на участника „ДИМИТЪР 

ДАРАКЧИЕВ” ООД съдържа ценово предложение за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 2, което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-

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

останалите оферти съответни цени за изпълнение, по обособена позиция № 2, комисията 

осъществи правомощието си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, като с писмо с изх. № ДЛ00932 от 

08.07.2015г. от участника „ВМЛ - КОНСУЛТ” ЕООД се изиска да представи в срок от 3 

/три/ работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на предложената цена за 

изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 2. Получаването на уведомлението от 

страна на участника е удостоверено с автоматично генерирано съобщение за доставяне от 

08.07.2015 г. Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № 

ДЛ00932_001 от 13.07.2015г. се установи, че е заведена обосновка на предложената цена за 

изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 2. 
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 2. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 

участника „БОЛИД 69” ООД обосновка: 

 

2.1. След подробен анализ на обосновката на „БОЛИД 69” ООД комисията 

прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3 от ЗОП, поради което 

офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, за обособена позиция № 5, а 

обосновката да не бъде приета. 

 

 Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 5 от 11 000.00 лева /словом единадесет хиляди лева/ без ДДС, която цена е 

формирана на база на следните цени за извършване на дейностите по изготвяне на обследване 

за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по 

отделни многофамилни жилищни сгради, включени в обособената позиция, както следва: 

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 11: 4200.00 лева без ДДС; Изготвяне на 

обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи 

мерки по отношение на бл. Прогрес 3: 3500.00 лева без ДДС; Изготвяне на обследване за 

енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по 

отношение на бл. 15: 3300.00 лева без ДДС, с наличието на голяма база данни на голям брой 

сходни сгради, за които е извършвано енергийно обследване и с разбивка на разходите, при 

очертани два основни етапа на изпълнение – подготвителен, включващ: оглед, заснемане и 

събиране на данни; същински, включващ – изготвяне на доклади и резюмета, съгласно ЗЕЕ и 

подзаконовата нормативна уредба и издаване на сертификати за енергийна ефективност на 

обектите. 

 Изготвените разбивки на разходите изглеждат по следния начин:  
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Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 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 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. 70, ал. 2 от ЗОП, като 

съображенията за това са следните: За ценообразуването са релевантни следните 

ценообразуващи фактори - стойността на предвидения от участника интелектуален труд, 

печалба за изпълнителя /при положение че участникът предвижда реализиране на печалба от 

изпълнението на поръчката/ и необходими за изпълнението неизбежни разходи по договора 

/транспортни разходи, нощувки, командировъчни, разходи за материали, офис оборудване и 

консумативи/. 

Не се приема, като обективно обстоятелство, довода на участника, че при 

осъществяване на своята дейност разполага с голяма база данни на голям брой сходни сгради, 

за които е извършвано енергийно обследване, като не е изяснено по какъв начин 

приложението на тази база данни би повлияло върху цената за изпълнение на поръчката, в 

конкретни измерения. Не са налице и никакви доказателства, удостоверяващи, че 

действително участникът разполага с описаната база данни, поради което не е възможно да се 

установи, на първо място, дали действително участник би могъл да осигури описаното, и на 

следващо място, как същото би благоприятствало оферирането на конкретната по-ниска цена.  

Следва да се отбележи, че сградите предмет на обществената поръчка, не са типови, като всяка 

отделна сграда има своите уникални характеристики и специфики, поради което не се приема 

довода на участника за наличие на множество разработени енергийни обследвания на сгради. 

Участникът е идентифицирал ценообразуващите показатели формиращи, цената за 

изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, като: разходи за възнаграждения, 

печалба за изпълнителя и необходими за изпълнението неизбежни разходи по договора 
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/транспортни разходи, нощувки, командировъчни, разходи за материали, офис 

оборудване,консумативи, непредвидени разходи/ 

В обосновката си участникът най-общо е посочил, че заложената от него дневна ставка, 

за експерт, е в размер на 50 лева, но не е ясно на каква конкретна база е определена, 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 950.00 лева, при 19 работни 

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

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

участника е обезпечено използването на работна ръка при заложената дневна ставка от 50.00 

лева/. Не са представени никакви 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 ставка, което 

с оглед продължителността на ангажимента и местоположението на обекта при липсата на 

други допълнителни доказателства се характеризира като необосновано и необезпечено. 

На следващо място, участникът, по никакъв начин, съобразно условията на проекта на 

договор, не е предвидил поетапно изпълнение на поръчката. В обосновката си участникът е 

посочил, че ще изпълнява дейностите по изготвяне на обследвания за енергийна ефективност 

и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки и за трите жилищни сгради 

включени в обособената позиция едновременно. Това предвиждане на участника действително 

би довело до намаление на цената за изпълнение на поръчката, но по същество е необосновано 

с оглед разпоредбите на проекта на договор, съгласно които дейностите по изготвяне на 

обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи 

мерки се извършва отделно за всяка сграда с възлагaтелно писмо от възложителя на база на 

подписан договор за целево финансиране. В конкретния случай в изготвената разбивка на 

разходите не е предвидена възможност за увеличаване на общата стойност на разходите за 

транспорт, нощувки и командировъчни, които от своя страна биха били неминуеми при 

поетапно възлагане на дейностите предмет на поръчката.  

Представените в таблиците за съответната обособена позиция 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 по обособената позиция, не е посочено как е 

достигнато до приетите цени по отделните дейности, разходите за транспорт и командировки 

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

Наред с това, участникът по никакъв начин не обосновава, как е формирана цената за 

извършване на дейностите по изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отделни многофамилни жилищни 

сгради, включени в обособената позиция, както следва: по отношение на бл. 11: 4200.00 лева 

без ДДС, по отношение на бл. Прогрес 3: 3500.00 лева без ДДС и по отношение на бл. 15: 

3300.00 лева без ДДС. Участникът най-общо е идентифицирал разходите за изпълнение на 

поръчка, но не могло да се установи дали същите кореспондират с оферираните цени по 

отделни жилищни сгради, поради което предложенията се явяване необосновани.   

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

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

цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 5. 

 Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „БОЛИД 69” ООД не са 

посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП, обосноваващи реалността и 

обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 5 

от 11 000.00 лева без ДДС. 
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 3. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 

участника „ВМЛ - КОНСУЛТ” ЕООД обосновка: 

 

3.1. След подробен анализ на обосновката на „ВМЛ - КОНСУЛТ” ЕООД 

комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3 от ЗОП, поради 

което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, за обособена позиция № 2, а 

обосновката да не бъде приета. 

 

 Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 2 от 10 830.00 лева /словом десет хиляди осемстотин и тридесет лева/ без ДДС, 

която цена е формирана на база на следните цени за извършване на дейностите по изготвяне 

на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи 

мерки по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в обособената позиция, както 

следва: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. Ела: 4900.00 лева без ДДС; Изготвяне на 

обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи 

мерки по отношение на бл. 1: 2940.00 лева без ДДС; Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 3: 

2990.00 лева без ДДС, с разработени разчети за разходите, при успоредно изпълнение на 

поръчката, с разчет на разходи, за една многофамилна жилищна сграда, с наличие на 

квалифициран експертен състав с богат опит, с наличието на технически средства и 

допълнителен технически екип от специалисти, на територията на град Смолян. 

 Обосновката на участника е представена по следния начин:  

 Разчет на разходите при успоредно изпълнение на поръчката:  

 При обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сграда са ангажирани 

трима специалисти - по част Топлотехника, Конструкции и Електро.  

 1. Командировъчни - за извършване на оглед на сградите, събиране, проучване и 

анализ на първични данни - 5 дни . 

 Разходите, необходими за трима специалистите са: 

 - Нощувки за четири нощи - 400 лв. 

 - Командировъчни - 300 лв. 

 - Транспорт - 200 лв. 

 Обща сума за командировки – 900 лв. без ДДС . 

 2. Работни заплати - обработка на базата данни, изпълнение на дейностите, 

свързани с установяване на енергийните характеристики на сградите, извършване на детайлен 

анализ на енергопотреблението на сградите, разработване на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност, изготвяне на доклади и резюмета за отразяване на резултатите от 

обследването, както и изготвяне на Сертификати за енергийните характеристики на сградите в 

експлоатация - 25 дни. 

 Средната стойност на тази дейност - 8 547 лв. без ДДС (10 830-900-300-1083 лв.), или 

по 285 лв/ден (за трима човека) - за работни заплати и осигуровки, което определя средна 

работна заплата над 1 200 лв/мес. 

 3. Материали - 300 лв. без ДДС 

 4. Печалба в размер на 10 % е 1 083 лв. без ДДС. 

 Представените от нас експерти по части „Конструктивна”, „Топлотехническа” и 

„Електро”, участват при обследването за енергийна ефективност и на трите сгради. Това 

позволява максимално уплътняване на времето и освобождава работно време за допълнителни 

задачи. 

 Разчет на разходите за една многофамилна жилищна сграда:  

- бл.Ела - 4 900 лв без ДДС 

 Срокът за изпълнение - 15 календарни дни. 

 1. Командировъчни - за извършване на оглед на сградата, събиране, проучване и 

анализ на първични данни - 3 дни. 
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Разходите, необходими за трима специалистите са: 

 - Нощувки за две нощи - 200 лв. 

 - Командировъчни - 180 лв. 

 - Транспорт - 200 лв. 

 Обща сума за командировки 580 лв. без ДДС . 

 2. Работни заплати - обработка на базата данни, изпълнение на дейностите, 

свързани с установяване на енергийните характеристики на сградата, извършване на детайлен 

анализ на енергопотреблението на сградата, разработване на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност, изготвяне на доклади и резюмета за отразяване на резултатите от 

обследването, както и изготвяне на Сертификати за енергийните характеристики на сградата в 

експлоатация - 12 дни. 

 Средната стойност на тази дейност - 3 730 лв. без ДДС (4 900-580-100-490 лв), или по 

249 лв/ден (за трима човека) - за работни заплати и осигуровки, което определя средна работна 

заплата около 1 100 лв/мес. 

 3. Материали - 100 лв. без ДДС 

 4. Печалбата на фирмата в размер на 10 % е 490 лв. без ДДС. 

 

- Наличие на сработен екип от специалисти с богат опит.  

- Идентифицирана е типизация на сградите предмет на поръчката, което според 

участника улеснява обследването.  

- Наличие на технически средства /собствени уреди, инструменти, преносимо 

компютърно оборудване, софтуерни програми, печатна техника, собствен транспорт 

и собствени офиси в София и Смолян за изпълнение на поръчката/ 

- Наличие на технически екип от специалисти, част от които на територията на гр. 

Смолян. 

 

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

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 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 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. 70, ал. 2 от ЗОП, като 

съображенията за това са следните: За ценообразуването са релевантни следните 

ценообразуващи фактори - стойността на предвидения от участника интелектуален труд, 

печалба за изпълнителя /при положение че участникът предвижда реализиране на печалба от 

изпълнението на поръчката/ и необходими за изпълнението неизбежни разходи по договора 

/транспортни разходи, нощувки, командировъчни, разходи за материали, офис оборудване и 

консумативи/. 

Следва да се отбележи, че част от обосновката основно е изградена върху 

обстоятелства, относими към изискванията за подбор /наличие на квалифициран експертен 

състав/ или към осигуряването на техническа обезпеченост /технически средства – собствени 

уреди, инструменти, преносимо компютърно оборудване, софтуерни програми, печатна 

техника, собствен транспорт и собствени офиси в София и Смолян за изпълнение на 

поръчката/. От анализа на разпоредбите на чл.70, ал.1 и сл. от ЗОП става ясно, че обективните 

обстоятелства не са относими и не могат да съвпадат с критериите за подбор, каквито сами по 

себе си са изискванията за опит и експертен състав, както и с изисквания на техническото 

задание за изпълнение на предмета на поръчката, поради което допускането на елементи от 

критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП в 

писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП. От друга 
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страна техническата обезпеченост на изпълнението на поръчката е задължение на 

изпълнителя, неизменно свързано с изпълнението на поръчката, а не обективно изключително 

благоприятно условие за изпълнението й, обосноваващо оферирането на изключително ниски 

цени. Наред с това, не се приема, като обективно обстоятелство, довода на участника, че при 

осъществяване на своята дейност ще използва специалисти от град Смолян, като не е изяснено 

по какъв начин това обстоятелство би повлияло върху цената за изпълнение на поръчката, в 

конкретни измерения. Не са налице и никакви доказателства, удостоверяващи, че 

действително участникът разполага с описаната техника, поради което не е възможно да се 

установи дали действително участник би могъл да осигури описаното техническо оборудване 

при изпълнение на поръчката.  

Следва да се отбележи, че сградите предмет на обществената поръчка, не са типови, 

като всяка отделна сграда има своите уникални характеристики и специфики, поради което не 

се приема довода на участника за наличие на множество разработени енергийни обследвания 

на сгради. 

В обосновката си участникът най-общо е посочил, че заложената от него месечна 

работна заплата, за експерт,  е в размер на 1100 лева, при възлагане на една многофамилна 

жилищна сграда и 1200 лева, при успоредно изпълнение на поръчката, но не е ясно на каква 

конкретна база е определена, 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 в посочените по-горе стойности, а не по-високи /към обосновката не са 

представени договори или съответни декларации за ангажираност, от които да е видно, че за 

изпълнението на поръчката от участника е обезпечено използването на работна ръка при 

средно месечно възнаграждение между 1100 и 1200 лева/. Не са представени никакви 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 ставка, което с оглед продължителността на ангажимента и 

местоположението на обектите при липсата на други допълнителни доказателства се 

характеризира като необосновано и необезпечено. 

Представените в разчети на разходите 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 по обособената позиция, не е посочено как е достигнато до приетите цени 

по отделните дейности, разходите за транспорт и командировки и дали те са достатъчни за 

обезпечаването на успешното изпълнение на поръчката. 

На следващо място, участникът, правилно се е съобразил с условията на проекта на 

договор, предвиждащи поетапно изпълнение на поръчката. Наред с това, участникът по 

никакъв начин не обосновава, как е формирана цената за извършване на дейностите по 

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 1: 2940.00 лева без ДДС и бл. 3: 2990.00 лева без 

ДДС. Участникът най-общо е идентифицирал разходите за изпълнение на поръчка, 

включително тези и по отношение на бл. Ела, но не е и загатнал как са обвързани оферираните 

цени за останалите две многофамилни жилищни сгради, включени в обособената позиция, с 

предвиждания на участника за ценообразуване в представената обосновка, поради което 

същите се явяват необосновани.  

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

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

цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2. 

 Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ВМЛ - КОНСУЛТ” 

ЕООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП, обосноваващи 
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реалността и обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 2 от 10 830.00 лева без ДДС. 

 

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

участника „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД обосновка: 

 

4.1. След подробен анализ на обосновката на „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД 

комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3 от ЗОП, поради 

което офертата на дружеството следва да бъде отхвърлена, за обособена позиция № 2, а 

обосновката да не бъде приета. 

 

 Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 2 от 14 990.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 

извършване на дейностите по изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отделни многофамилни жилищни 

сгради, включени в обособената позиция, както следва: Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 

Ела: 6695.00 лева без ДДС; Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване 

на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 1: 4120.00 лева без ДДС; 

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 3: 4175.00 лева без ДДС, с обстоятелството че 

седалището на „Димитър Даракчиев“ ООД в гр. Смолян, с наличие на необходими технически 

средства, с наличие на експерта в областта на топлотехниката.  

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

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 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 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. 70, ал. 2 от ЗОП, като 

съображенията за това са следните: За ценообразуването са релевантни следните 

ценообразуващи фактори - стойността на предвидения от участника интелектуален труд, 

печалба за изпълнителя /при положение че участникът предвижда реализиране на печалба от 

изпълнението на поръчката/ и необходими за изпълнението неизбежни разходи по договора 

/транспортни разходи, нощувки, командировъчни, разходи за материали, офис оборудване и 

консумативи/. 

Следва да се отбележи, че в голяма част обосновката основно е изградена върху 

обстоятелства, относими към изискванията за подбор /наличие на квалифициран експертен 

състав/ или към осигуряването на техническа обезпеченост /технически средства/. От анализа 

на разпоредбите на чл.70, ал.1 и сл. от ЗОП става ясно, че обективните обстоятелства не са 

относими и не могат да съвпадат с критериите за подбор, каквито сами по себе си са 

изискванията за опит и експертен състав, както и с изисквания на техническото задание за 

изпълнение на предмета на поръчката, поради което допускането на елементи от критериите 

за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП в писмената 

обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 7 от ЗОП. От друга страна 

техническата обезпеченост на изпълнението на поръчката е задължение на изпълнителя, 

неизменно свързано с изпълнението на поръчката, а не обективно изключително благоприятно 

условие за изпълнението й, обосноваващо оферирането на изключително ниски цени. Наред с 

това, не се приема, като обективно обстоятелство, довода на участника, че при осъществяване 

на своята дейност ще използва специалисти от град Смолян, като не е изяснено по какъв начин 
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това обстоятелство би повлияло върху цената за изпълнение на поръчката, в конкретни 

измерения. Не са налице и никакви доказателства, удостоверяващи, че действително 

участникът разполага с описаната техника, поради което не е възможно да се установи дали 

действително участник би могъл да осигури описаното техническо оборудване при 

изпълнение на поръчката.  

За ценообразуването са релевантни следните ценообразуващи фактори - стойността на 

предвидения от участника интелектуален труд, печалба за изпълнителя /при положение че 

участникът предвижда реализиране на печалба от изпълнението на поръчката/ и необходими 

за изпълнението неизбежни разходи по договора /транспортни разходи, разходи за материали, 

офис оборудване и консумативи/, които в представеното ценово предложение и обосновка по 

никакъв начин не са описани и калкулирани, като не е видна тяхната равностойност.  

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

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

цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2. 

 Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ДИМИТЪР 

ДАРАКЧИЕВ” ООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП, 

обосноваващи реалността и обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 2 от 14 990.00 лева без ДДС. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, 

комисията единодушно  

 

 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

 

 

І. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното от 

участника „БОЛИД 69” ООД предложение, досежно оферираната цена за изпълнение на 

поръчката, за обособена позиция № 5, за необективна, нереална и необоснована, поради което 

на основание чл.70, ал.3 от ЗОП предлага посочения участник за отстраняване, за обособена 

позиция № 5. 

 

 ІI. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното 

от участника „ВМЛ - КОНСУЛТ” ЕООД предложение, досежно оферираната цена за 

изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 2, за необективна, нереална и 

необоснована, поради което на основание чл.70, ал.3 от ЗОП предлага посочения участник за 

отстраняване, за обособена позиция № 2. 

 

 IІI. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното 

от участника „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД предложение, досежно оферираната цена за 

изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 2, за необективна, нереална и 

необоснована, поради което на основание чл.70, ал.3 от ЗОП предлага посочения участник за 

отстраняване, за обособена позиция № 2. 

 

 

ІV. В съответствие с разпоредбите на ЗОП комисията допуска до оценка по показателя 

“най-ниска цена”, следните участници: 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – 

БЛ. ИЗВОРА 3, БЛ. 5 И БЛ. 6 

 

 

  

 

 1. КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ”  

 2. „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  

БЛ. ЕЛА, БЛ. 1 И БЛ. 3 

 

 

 1. ДЗЗД „ПРОЛЕТ СМОЛЯН 2015“ 

 2. „СИМЕКС” ЕООД  

 3. „АНИДИ” ООД 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:  

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. 49, БЛ. Б-4 И БЛ. 18 

 

 

 1. „ДАРИС” ООД 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:  

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. 44, БЛ. 17 И БЛ. 51 

 

 

 1. „ПРОТИКО ИЛ” ООД  

 2. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 3. „ЕКО ЕНЕРГО ОДИТ” ЕООД 

 4. „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ООД  

 5. „ПРОКОНТРОЛ” ООД  
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: 

 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ 

НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. 11, БЛ. ПРОГРЕС 3 И БЛ. 15 

 

 

 1. „КЛИМАКОМЕРС” ООД  

 2. „МЕГА БИЛД” ЕООД  

 3. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД 

 4. ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП” 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:  

 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ 

НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. ПРОГРЕС Е-1 И Е-2, БЛ. Б-2 И БЛ. ИЗВОР 1 

 

 

1. „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ” ЕООД 

 

 

  

Настоящият протокол е технически съставен на 14.07.2015 г. 

 

 

Председател: 

инж. Васка Караджова  
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Янка Илиева 
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