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ПРОТОКОЛ № 6
за разглеждане и проверка на ценовите предложения за съответствие с изискванията на
възложителя, преценка за наличие на необичайно благоприятно оферти и изискване на
подробни писмени обосновки в процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на
ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО
В ГРАД СМОЛЯН, СВЪРЗАНО С РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И НАДЛЕЗИ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“, чието изпълнение е
разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Упражняване на строителен
надзор при реконструкция на улици на територията на град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876
до о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна
от о.т.1997 до о.т.2412; Обособена позиция 2. Упражняване на строителен надзор при
рехабилитация и ремонт на надлези и изграждане и възстановяване на пешеходна връзка и
детска площадка на територията на град Смолян: надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р
Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л
„Смолян“/, надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, надлез над ул. Дичо Петров /до
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, пешеходна връзка /стълбище/ от ул.
Снежанка до ул. Добруджа и детска площадка над автогарата; Обособена позиция 3.
Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска градина „Буратино“, град
Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, град
Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и
изграждане на нов физкултурен салон; Обособена позиция 4. Упражняване на строителен
надзор при обновяване на дворни пространства и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван
Вазов” и на VII СОУ „Отец Пайсий” на територията на град Смолян, която обществена
поръчка е открита с решение на възложителя № 8 от 13.06.2017 г., вписано заедно с
одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по
обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0006 и публикувано
заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет
сайта на община Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2030
Днес, 13.09.2017 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 заповеди № № ОП-32/12.07.2017г., ОП-38/30.08.2017г. и ОП-39/07.09.2017г. на кмета
на община Смолян се събра комисия в следния състав:
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Председател и член на комисията:
Любомир Петров Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян.
Членове на комисията:
1. инж. Васка Георгиева Караджова – директор на дирекция СИОС в община Смолян.
2. Златко Славчев Карамучев – юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян.
3. Стефка Желева Росенова – главен специалист в дирекция СИОС.
4. инж. Анастасия Василева Василева – младши експерт в дирекция СИОС в община Смолян.
5. Сузана Замфирова Хаджийска – главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян.
6. Румен Федев Романов – главен експерт в дирекция ИРТМПП в община Смолян.
7. Ивайло Василев Стоянов – експерт по обществени поръчки.
8. Розета Зафирова Буйкова – главен специалист в дирекция СИОС в община Смолян.
9. инж. Иван Тодоров Пейков – главен специалист в дирекция УТОС в община Смолян.
10. Василка Димитрова Гатешка – главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян.
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.72, ал.1,
чл.103, ал.3 и 5 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.2 от Правилника
за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.
1. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови предложения, при което
направи следните констатации относно съответствието на представените оферти с предварително
обявените условия на поръчката:
Извод за съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обявените
условия на поръчката:
По обособени позиции всеки от участници в процедурата е представил всички изискуеми от
възложителя документи в плик „Предлагани ценови параметри“, и същите са редовни.
При изготвяне на офертата всеки от участниците се е придържал точно към предварително
обявените условия на поръчката: извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като
ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при
спазване на изисквания за максимална прогноза стойност за изпълнение на услугите както за
обособена позиция, така и за обект/строеж в рамките на обособена позиция, с едно изключение,
както следва:
 „МАТЕК“ ЕООД – участник по Обособена позиция № 1: Упражняване на строителен
надзор при реконструкция на улици на територията на град Смолян: ул. Беклийца от
о.т.1876 до о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241
и ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412:
Допуснати са несъответствия между оферираните обща стойност за изпълнение на услугите за
обособената позиция и цени за осъществяване на услугите по обекти/строежи в рамките на
обособената позиция, тъй като сборът от оферираните от участника цени за осъществяване на
услугите по обекти/строежи по обособената позиция не е равен на оферираната от участника
обща стойност за изпълнение на обособената позиция.
Възложителят в одобрените с решението за откриване на процедурата обявление за обществена
поръчка и документация изрично е определил максималната стойност за изпълнение на
обособена позиция, като е определил начина й на формиране на база на максимални цени за
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осъществяване на услугите по обекти/строежи в рамките на обособената позиция.
Видно от представеното от участника Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 6, е,
че участникът оферира:
- Обща цена за изпълнение в размер на 42 152 лева (словом четиридесет и две хиляди сто
петдест и два лева) без ДДС;
- Цени за осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: цена за упражняване на
строителен надзор при реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян в
размер на 5 800 лева (словом пет хиляди и осемстотин лева) без ДДС; цена за упражняване
на строителен надзор при реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян
в размер на 13 717 лева (словом тринадесет хиляди седемстотин и седемнадесет лева) без
ДДС; цена за упражняване на строителен надзор при реконструкция на ул. Зорница от
о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян в размер на 4 992 лева (словом четири хиляди деветстотин
деветдесет и два лева) без ДДС; цена за упражняване на строителен надзор при
реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян в размер на 4 645 лева
(словом четири хиляди шестстотин четиридесет и пет лева) без ДДС, но сборът на
оферираните числови стойности за осъществяване на услугите по обекти/строежи не е равен
на оферирана от участника обща цена за изпълнение на обособената позиция.
В резултат на допуснатото несъответствие комисията не би могла да установи действителната
воля на участника по отношение на цената за изпълнение на поръчката и вместо него да
определи нова обща цена за изпълнение на услугите за обособената позиция или нови единични
цени за осъществяване на услугите по обекти/строежи в рамките на обособена позиция съгласно
условията на възложителя. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата,
несъответствие с предварително обявените условия и извод, че участникът не е представил
оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е
изпълнил задължението си по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа
точно към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие се
препятства възможността за допускане на офертата, установяване на действителната воля на
участника по отношение на цената за изпълнение на поръчката, извършване на правилното
оценяване по показателя „Ценово предложение (ЦП)” и класиране на офертата.
2. След като по всички обособени позиции беше извършена проверка за съответствието на
ценовите предложения на участниците с предварително обявените условия на поръчата преди да
извърши оценка на допуснатите оферти по показателя „Ценово предложение (ЦП)” и класиране
комисията пристъпи към проверка по всяка обособена позиция относно наличието на необичайно
благоприятни оферти, при което направи следните констатации:

2.1.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.
Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици на територията
на град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до
о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412.
По обособената позиция е налице оферта на участник - „Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД, която
съдържа предложение, свързано с цена („Ценово предложение“), което подлежи на
оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по обособената позиция по същия показател за
оценка („Ценово предложение“).
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2.2.

2.3.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.
Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска градина
„Буратино“, град Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа
гимназия „Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за енергийна
ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов
физкултурен салон.
По обособената позиция са налице оферти на участници – „ИКАР КОНСУЛТ“ АД и
„ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД, всяка от които съдържа предложение, свързано с
цена („Ценово предложение“), което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по
обособената позиция по същия показател за оценка („Ценово предложение“).
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4.
Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и
спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец Пайсий”
на територията на град Смолян.
По обособената позиция е налице оферта на участник - „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД,
която съдържа предложение, свързано с цена („Ценово предложение“), което подлежи
на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по обособената позиция по същия показател за
оценка („Ценово предложение“).

Въз основа на направените констатации и подробно изложените в настоящия протокол
мотиви комисията единодушно

РЕШИ:
I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП допуска следните участници по обособени позиции до
оценка по показателя „Ценово предложение” (ЦП) и класиране:

1.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.
Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици на територията на
град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250,
ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412.

1.1.

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД

1.2.

„СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД

1.3.

„ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД

1.4.

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
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1.5.

„СТРОЛ-1000“ АД

2.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.
Упражняване на строителен надзор при рехабилитация и ремонт на надлези и
изграждане и възстановяване на пешеходна връзка и детска площадка на
територията на град Смолян: надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан
Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л
„Смолян“/, надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, надлез над ул. Дичо
Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, пешеходна връзка
/стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа и детска площадка над автогарата.

2.1.

„КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 09“ ООД

2.2.

„ЕН ЕКИП“ ЕООД

2.3.

„ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

3.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.
Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска градина
„Буратино“, град Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия
„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система
за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон.

3.1.

„ДАРА – КОНТРОЛ“ ООД

3.2.

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

3.3.

„БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД

3.4.

„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД

3.5.

„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД

3.6.

„АГРОПРОМПРОЕКТ“ ООД

3.7.

„ВИ ВИ АЙ СОЛЮШЪНС“ ЕООД

3.8.

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД

4.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4.
Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и
спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец Пайсий” на
територията на град Смолян.

4.1.

„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД
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Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за
подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна
инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 -2020 г.

4.2.

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД

4.3.

„ИНТКОНС“ ЕООД

II. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от процедурата
следния участник:

1.
1.1.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.
Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици на територията на
град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250,
ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412.
„МАТЕК“ ЕООД

III. На основание чл.72, ал.1 от ЗОП да бъде изискана от следните участници подробна
писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката:

1.
1.1.

2.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.
Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици на територията на
град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250,
ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412.
„Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.
Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска градина
„Буратино“, град Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия
„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система
за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон.

2.1.

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД

2.2.

„ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД

3.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4.
Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и
спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец Пайсий” на
територията на град Смолян.

3.1.

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД
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Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за
подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна
инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 -2020 г.

Комисията възлага на председателя на комисията – Любомир Петров Равелов, подготовката и
изпращането на писма до участниците за изискване на подробни писмени обосновки по
настоящата точка.
Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП срокът за представянето на
обосновката по настоящата точка е 5 /пет/ календарни дни, считани от получаването на
искане за това.
Настоящият протокол е технически съставен на 13.09.2017 г.
Комисия в състав:
Председател
и член:
Членове

Любомир Равелов /подпис/*
инж. Васка Караджова /подпис/*

Златко Карамучев /подпис/*

Стефка Росенова /подпис/*

инж. Анастасия Василева /подпис/*

Сузана Хаджийска /подпис/*

Румен Романов /подпис/*

Ивайло Стоянов /подпис/*

Розета Буйкова /подпис/*

инж. Иван Пейков /подпис/*

Василка Гатешка /подпис/*

Този документ е създаден в рамките на проекти № № „BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на
образователна инфраструктура в гр. Смолян““ и „BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари,
надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за директно
предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. –
Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 – 2020 г.“, които проекти се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

/подпис и печат/*
Дата: 04.10.2017
Утвърдил:
гр. Смолян
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян
* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията и възложителя подписи и
печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД.
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