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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”, която обществена 
поръчка е открита с решение № 12 от 01.07.2015г. 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-
0010. 
 
Днес, 20.10.2015 г., в 16:30 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 № 1691/11.08.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 
Председател:  
инж. Васка Караджова - директор на дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян. 
Членове: 
Виктор Монев – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 
Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 
Диана Калайджиева – гл. експерт в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 
Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция „СИ и ОС“ 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 „СИ ЕНД БИ 
ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 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 14.10.2015г. от участника „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 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 известие за 
доставяне от 15.10.2015 г.  Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. 
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№ ДЛ00932_001 от 19.10.2015г. се установи, че е заведена обосновка на предложената цена за 
изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 2. 
 1.2. След като беше установено, че офертата на участника „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” 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 14.10.2015г. от 
участника „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” 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 № 2. Получаването на уведомлението от страна на 
участника е удостоверено с известие за доставяне от 15.10.2015 г.  Преди изтичане на срока в 
деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ00932_001 от 19.10.2015г. 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 „ТРАУМИНВЕСТ” ЕООД 
съдържа ценово предложение за изпълнение на поръчката, по обособена позиция № 3, 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 № 3, комисията осъществи 
правомощието си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, като с писмо с изх. № ДЛ00932 от 14.10.2015г. от 
участника ТРАУМИНВЕСТ” 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 № 3. Получаването на уведомлението от страна на 
участника е удостоверено с известие за доставяне от 15.10.2015 г. Преди изтичане на срока в 
деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ00932_001 от 20.10.2015г. се установи, че е 
заведена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката, за обособена позиция 
№ 3. 
 
 2. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 
участника „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД обосновка: 
 

2.1. След подробен анализ на обосновката на „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 
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 14 065.00 лева /словом четиринадесет хиляди и шестдесет и пет 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. А-1: 3965.00 лева без ДДС; Изготвяне на 
обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи 
мерки по отношение на бл. 2: 5965.00 лева без ДДС; Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на бл. А-
2: 4135.00 лева без ДДС, с наличието на дългогодишен опит при изпълнението на подобни 
обекти, с наличието на техническа обезпеченост (специализирани софтуерни продукти) и с 
разбивка на разходите, при очертани основни етапи на изпълнение. 
 Изготвената разбивка на разходите изглеждат по следния начин:  
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 Представената разбивка на разходите включва в обобщен вид предвижданията на 
участника свързани с: Настаняване; Разходи за командировъчни; Разходи за материали и 
разпечатване; Ценова ставка на човек; Транспорт; Предвидени са амортизационни 
отчисления; Непредвидени разходи; Други фирмени разходи; Заложена печалба. 

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 /опит при сходни услуги/ или към 
осигуряването на техническа обезпеченост /специализирани софтуерни продукти/. 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.  

Не се приема, като обективно обстоятелство, довода на участника, че при 
осъществяване на своята дейност разполага с дългогодишен опит при изпълнението на 
подобни обекти, като не е изяснено по какъв начин приложението на опита би повлияло върху 
цената за изпълнение на поръчката, в конкретни измерения. Не са налице и никакви 
доказателства, удостоверяващи, че действително участникът разполага с такъв опит 
(обследвани и сертифицирани повече от 50 обекта), поради което не е възможно да се 
установи как наличния опит би благоприятствал 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, в обобщен план, 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 /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 77 лева (при 22 работни дни в месеца), 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 
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експерти ще бъде 1700.00 лева, при 22 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 77.00 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, най-общо, 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 представляват обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП и благоприятстват 
формиране на по-благоприятна цена, 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. А-1: 3965.00 лева 
без ДДС; бл. 2: 5965.00 лева без ДДС и бл. А-2: 4135.00 лева без ДДС. Участникът най-общо е 
идентифицирал разходите за изпълнение на поръчка, но не възможно да се установи дали 
същите кореспондират с оферираните цени по отделни жилищни сгради, поради което 
предложенията 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 „СИ ЕНД БИ 
ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД 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 14 065.00 лева /словом четиринадесет хиляди и 
шестдесет и пет лева/ без ДДС. 
 
 3. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 
участника „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД обосновка: 

 
3.1. След подробен анализ на обосновката на „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД комисията 

прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.3 от ЗОП, поради което 
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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 13 536.00.00 лева /словом тринадесет хиляди петстотин тридесет и шест 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. А-1: 3 808.00 лева без ДДС; 
Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 
енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 2: 5728.00 лева без ДДС; Изготвяне на 
обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи 
мерки по отношение на бл. А-2: 4000.00 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 поетапно изпълнение на поръчката:  
 Печалба на “Лайф Енерджи” ООД - 10% - 1 353,60 лв. 
 Разходи - 12 182,40 лв. От тази сума се предвиждат следните разходи: 
 1. Получаване от Възложителя на всички документи, с които разполага и 
запознаване с тях, включително и извършеното архитектурно заснемане от екипа на 
Изпълнителя на поръчката по обособена позиция 2. 
 2. Посещение на място в гр.Смолян, за да се набави информация по отношение на 
брой, вид и качество на консуматорите на видовете енергия. Извършва се анализ на 
инсталациите в сградата. Посредством огледи и геометрични измервания се установяват 
общите строителни характеристики на сградата, необходими при инженерните изчисления за 
съставяне на енергийния баланс на сградата. Извършва се експертна оценка на: 
топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата; системите за 
отопление, осветление, БГВ и разни влияещи и невлияещи уреди на сградата; 
енергопотреблението на сградата при съществуващото й състояние и режими на експлоатация 
и отопление; потенциала за енергоспестяване; възможните енергоспестяващи решения за 
достигане на нормативните изисквания за топлосъхранение и икономия на енергия; 
екологичния ефект от проекта. 
 Ангажирани: специалисти по части „Конструкции”, „Електро” и „ОВК”. 
 Срок - 2 дни. 
 Разходите ще бъдат следните: 
 2.1 Разходи за храна - по 20 лв. за 3 човека за 1 ден, общо 120 лв. за 2 дни. 
 2.2. Хотелско настаняване - 32 лв. за 1 стая с 2 легла и 25 лв. за 1 стая с 1 легло в Хотел 
„Мони”, находящ се в гр. Смолян, ул. Перелик 6. Общо за една нощувка 57 лв. 
 2.3. Транспортни разходи - 105 лв. /дружеството разполага със собствен автомобил 
Пежо 607. Транспортните разходи са изчислени на база разстояние от 500 км отиване, 
връщане и престой в гр. Смолян при среден разход на гориво 7л/100км. 
Общо разходите по т.2 за 1 сграда ще бъдат 282 лв., а за трите сгради общо - 846 лв. 
 3. Обработка на данните в офиса на участника в София на базата данни и анализ на 
съществуващото състояние на сградите. 
 4. Моделно изследване на сградите със софтуерен продукт ЕАВ и изготвяне на 
енергийни сертификати на сградите. 
 5. Възнаграждение на екипа, назначен по граждански договори за трите сгради общо - 9 
750 лв.  
 От тях за строителния инженер - 2 100 лв. /ще получи готово архитектурно заснемане/, 
за електроинженер - 4 650 лв. и за ОВ инженер - 3 000 лв. 
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 5.1. Разходи за ДОО, ДЗПО и 30 за наша сметка - 14,70 % върху изплатеното 
възнаграждение - 1 433,25 лв. 
 6. Предаване на извършената работа на Възложителя. 
- Разходи - експресна услуга с куриерска фирма „Спиди”, с която дружеството има сключен 
договор за обслужване - 60 лв. /по 20 лв. за предаване на една сграда/. 
 

- Наличие на разработени анкетни карти за енергийното потребление.  
- Наличие на технически средства /измервателна апаратура, софтуерни програми, 

собствен транспорт/ 
 

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 – собствена 
измервателна апаратура, софтуерни програми и собствен транспорт/. 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 са налице и никакви доказателства, удостоверяващи, че действително участникът 
разполага с описаната измервателна техника, поради което не е възможно да се установи дали 
действително участник би могъл да осигури описаното техническо оборудване при 
изпълнение на поръчката.  
 В обосновката си участникът най-общо е посочил, че заложеното от него 
възнаграждение за експертите, ангажирани при изпълнението на поръчката,  е в общ размер на 
9 750 лв., като за строителния инженер - 2 100 лв., за електроинженер - 4 650 лв. и за ОВ 
инженер - 3 000 лв., но не е ясно на каква конкретна база е определено, 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 описаните по-горе възнаграждения/. Не са 
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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 посочено възнаграждение, което с оглед 
продължителността на ангажимента и местоположението на обектите при липсата на други 
допълнителни доказателства се характеризира като необосновано и необезпечено. 

Представените разчети на разходите за съответната обособена позиция сами по себе си 
не представляват обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП и благоприятстват 
формиране на по-благоприятна цена, 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. 
 Не се приема като обективно обстоятелство, обосноваващо оферирането на по-ниска 
цена, наличието на разработена анкетна карта за енергийното потребление. Дори и 
предоставената информация в анкетната карта да е пълна, задължение на изпълнителя е 
същата да бъде потвърдена и доказана по безспорен начин. Наред с това, не е отчетено от 
участника обстоятелството, че процеса по разпространение и отчитане на анкетните карти на 
около 35 домакинства е дълъг и продължителен процес, като наред с това, крие и определени 
рискове.  

На следващо място, участникът най-общо е идентифицирал разходите за изпълнение на 
поръчката, но не е и загатнал как са обвързани с оферираните цени по отделни многофамилни 
сгради, включени в обособената позиция, /по отношение на бл. А-1: 3 808.00 лева без ДДС; по 
отношение на бл. 2: 5728.00 лева без ДДС и по отношение на бл. А-2: 4000.00 лева без ДДС/ 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 „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” 
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 13 536.00.00 лева /словом тринадесет хиляди петстотин тридесет и шест лева/ 
без ДДС. 
 
 4. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 
участника „ТРАУМИНВЕСТ” ЕООД обосновка: 

 
4.1. След подробен анализ на обосновката на „ТРАУМИНВЕСТ” ЕООД 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 № 3, а 
обосновката да не бъде приета. 
 
 Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 
позиция № 3 от 17 082.90лева 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 А-6: 
6042.02 лева без ДДС; Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на 
необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на бл. Острица 5: 4997.28 лева без 
ДДС; Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 
енергоспестяващи мерки по отношение на бл. А-3: 6043.60 лева без ДДС, с наличието на ISO 
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9001:2008 и специално разработена процедура за енергийна ефективност, с наличие на 
система за мониторинг; с изградена интернет-платформа; с разработена анкетна карта; с 
разработен разчет на разходите; изготвен анализ на спестяванията и разработена концепция за 
изпълнение на поръчката. 
 Обосновката на участника е представена по следния начин:  

В първата част на обосновката, участникът най-общо анализира, обстоятелства 
свързани с приложението на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, в това число ценовите предложения на 
останалите участници в обособената позиция, стигайки до извод, че следва да се обосновава 
единствено разликата в ценовите предложения, която прави офертата му с 20 на сто по-
благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници, а именно 
3920.30 лв.   
 Участникът посочва, че е сертифициран по ISO 9001:2008 и има специално разработена 
процедура за извършване на обследвания за енергийна ефективност съобразено с конкретните 
изисквания на настоящата поръчка и разработена система за мониторинг на процесите с цел 
приключване на работата качествено и в срок. 
 С така декларираната система за мониторинг, участника посочва, че ще бъде спестена 
евентуална неустойка по договор, в размер до 2562.44 лв. и би гарантирала точно изпълнение 
на договора.  
  Наличие на разработена анкетна карта за енергийното потребление, с която участникът 
декларира, че ще бъде спестено около 2/3 от времето за оглед на всяко жилище, което би 
довело до спестявания в размер на 1319.28 лв. (от нощувки, храна и възнаграждения на 
експертите).  
 Наличие на изградена интернет платформа на основата на облачните услуги, която 
предполага непрекъсната интерактивна свързаност на целия екип. 

С така декларираната интернет платформа и разработен график за изпълнение на 
дейностите, участникът декларира спестявания в размер на 873.39 лв. (от разходи за транспорт 
и наем на офис).  

Участникът декларира, че тъй като управителя на „Трауминвест” ЕООД е и консултант 
по част „Елекро”, ще се  реализират спестявания в размер на 1091.04 лв.  

Във втората част на обосновката си участникът представя общ разчет на разходите при 
изпълнението на поръчката, по отношение на една от многофамилните сгради включени в 
обособена позиция – бл. Острица 5.  

Разчетът е в следния вид:  
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Посочва, че разлика между обоснованата цена и оферираната в ценовата оферта  

представлява непредвиден разход или печалба.  
Наред с гореизложеното, участникът е представил концепция  за изпълнение на 

поръчката, включваща следните основни елементи:  
1. Описание на основните дейности предмет на поръчката;  
2. Разписан график за разпределение на дейностите предмет на поръчката;  
3. Методи и организация на текущия вътрешен контрол на качеството. 
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 /системата за управление на качеството 
ISO 9001:2008/ и технически възможности /декларираната интернет платформа на основата на 
облачните услуги/. 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 подбор и технически възможности, 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 
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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 участникът ще 
използва интернет платформа на основата на облачните услуги, тъй като 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. По отношение на 
наличието на системата за управление на качеството ISO 9001:2008, безспорно е че е от 
естество да доведе до качествено изпълнение на поръчката и/или до намаляване на сроковете 
за изпълнението й, но не и до значително по-ниска цена. Обстоятелството, че участникът е 
сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 не представлява обективно обстоятелство по чл. 70, 
ал. 2 от ЗОП, обосноваващо по-ниската цена, предложена от участника. Наличието, съответно 
поддръжката на системи за управление на качеството не само не обосновава по-ниската цена 
на предлаганата услуга, а е свързана с допълнителни разходи за участника свързани с 
поддържаните на системите за управление на качеството, поради което не може да бъде 
счетено за обективно обстоятелство, обосноваващо предложената цена за изпълнение на 
поръчката. 

В обосновката си участникът e изготвил разчет на разходите по изпълнение на 
поръчката, единствено по отношение на една от трите многофамилни жилищни сгради, 
включени в обособената позиция, а именно бл. Острица 5.  Идентифицирани са някои от 
релевантните ценообразуващи фактори, като стойността на предвидения от участника 
интелектуален труд, печалба за изпълнителя и необходимите за изпълнението неизбежни 
разходи по договора /транспортни разходи, нощувки, командировъчни, разходи за материали, 
офис оборудване и консумативи/. Представени са доказателства обосноваващи разходите, 
като: декларации за ангажираност на експертите, договор за наем на МПС и извадка за разход 
на гориво, ценоразпис за хотелски услуги, каталог за консумативи, но са налице и някои 
непълноти: В описания разчет на разходите, общата стойност на дейностите по енергийно 
обследване на многофамилната жилищна сграда бл. Острица 5 е 3667.66 лв. без ДДС, а в 
предложената с ценовата оферта е 4997.28 лева без ДДС. В случаят участникът най-общо е 
посочил, че разликата представлява непредвидени разходи и/или допълнителна печалба, но не 
са изяснени предвижданията му за този елемент от ценообразуваното, поради което тази сума 
1329.62 лв. без ДДС, представляваща 26.60 % от стойността на многофамилната сграда бл. 
Острица 5 е само са декларирана и приета от самия участник без да е еднозначно доказана, 
поради което посоченият разчет на разходите следва да не се приема като обективен.  
 По отношение на останалите две многофамилни жилищни сгради А-6: 6042.02 лева без 
ДДС и бл. А-3: 6043.60 лева без ДДС, не са видни предвижданията на участника за 
ценообразуване, поради което същите се явяват необосновани и недоказани. Не са видни 
конкретни решения за формиране на предложената от участника цена по обособената позиция, 
тъй като не е посочено как е достигнато до приетите цени по отделните многофамилни 
жилищни сгради, като по никакъв начин не е изяснено дали те ще са достатъчни за 
обезпечаването на успешното изпълнение на поръчката. 
 Не се приема като обективно обстоятелство, обосноваващо оферирането на по-ниска 
цена, наличието на разработена анкетна карта за енергийното потребление. Голословно е 
твърдението, че същата би спестила 2/3 от времето за оглед, тъй като дори и предоставената 
информация да е пълна, задължение на изпълнителя е същата да бъде потвърдена и доказана 
по безспорен начин. Наред с това, не е отчетено от участника обстоятелството, че процеса по 
разпространение и отчитане на анкетните карти на около 35 домакинства е дълъг и 
продължителен процес, като наред с това, крие и определени рискове.  
 На следващо място, подходът на участника свързан с анализа му на приложението на 
чл. 70, ал. 1 от ЗОП, в това число ценовите предложения на останалите участници в 
обособената позиция, и извода му, че следва да се обосновава единствено разликата в 
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ценовите предложения, която прави офертата му с 20 на сто по-благоприятна от средната 
стойност на предложенията на останалите участници, а именно 3920.30 лв. е неправилен и 
необоснован.  
 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. 

Анализът му, основан на спестяванията, не съдържа информация, относима към 
категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Посочените спестявания са декларирани от 
обща стойност, но не дават пълна информация за начина на ценообразуване, включващ всички 
идентифицирани елементи - 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/, при това за всяка от многофамилните жилищни сгради поотделно.  

В представената концепция  за изпълнение на поръчката, включваща следните основни 
елементи: 1. Описание на основните дейности предмет на поръчката; 2. Разписан график за 
разпределение на дейностите предмет на поръчката; 3. Методи и организация на текущия 
вътрешен контрол на качеството, участникът най-общо е очертал предвижданията му за 
начина, по който следва да бъде изпълнена поръчката. Липсват предвиждания за 
ценообразуване, като наред с това, в концепцията за изпълнение не са заложени иновативни 
методи на работа, обосноваващи оферирането на по-ниската цена.  

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 № 3. 
 Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „ТРАУМИНВЕСТ” 
ЕООД 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 № 3 от 17 082.90 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 „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 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. 
 
 ІI.  Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното 
от участника „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” 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. 
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 IІI.  Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното 
от участника „ТРАУМИНВЕСТ” ЕООД предложение, досежно оферираната цена за 
изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 3, за необективна, нереална и 
необоснована, поради което на основание чл.70, ал.3 от ЗОП предлага посочения участник за 
отстраняване, за обособена позиция № 3. 
 

ІV. В съответствие с разпоредбите на ЗОП комисията допуска до оценка по показателя 
“ най-ниска цена” , следните участници: 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 6, БЛ. ИЗГРЕВ И БЛ. 10. 

 

 
 1. „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ЕООД  
 2. „КОНТАЧ” ООД 
 3. „ВМЛ – КОНСУЛТ“ 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. А-1, БЛ. 2 И БЛ. А-2. 

 

 
 1. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
 2. „ПРОТИКО ИЛ” ООД  
 3. „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД 
 4. „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” 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. А-6, БЛ. ОСТРИЦА 5 И БЛ. А-3. 

 

 
 1. „ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ“ ЕООД 
 2. „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 18.11.2015 г. 
 

Председател: 
инж. Васка Караджова  

 
/………………..................../ 

Членове: 
Виктор Монев 

 
/………………..................../ 

Розета Буйкова  
 

/………………..................../ 
Диана Калайджиева  

 
/………………..................../ 

Милена Пенчева 
 

/………………..................../ 
 


