
ДО 

ИНЖ. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА  

 

ДОКЛАД 

 

На комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-540/07.09.2017 г. на Кмета на Община 

Елена, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура „публично 

състезание" по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект: “строителство”, 

предмет: „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на 

авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията 

на община Елена, по обособени позиции, както следва: 

1. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с 

административен адрес 5070 гр. Елена,  ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно 

строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена; 

2. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван 

Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. 

Елена; 

3. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. 

Елена; 

4. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. 

Елена.”. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛЪЗЕВ, 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представям настоящия 

Доклад, отразяващ резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед № 

РД.02.05-509/14.08.2017 г., променена със Заповед № РД.02.05-540/07.09.2017 г. - 

определен нов член на мястото на инж. Христо Симеонов - главен инженер на община 

Елена - в болничен - назначен инж. Николай Наумов - директор на дирекция „АПИО“. 

 

Комисията извърши поставената и задача, като работи в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова - директор на дирекция „УТОС“ при 

община Елена. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Фатме Ходжева - старши експерт „ОП“ при община Елена; 

2. Драгомир Цанев - старши юрисконсулт на община Елена; 

3. инж. Николай Наумов - директор на дирекция „АПИО“; 

4. инж. Христо Лазаров - инспектор „КС“ при община Елена. 

Етап I.  

Подписите в настоящия 

документ са заличени,  

на основание чл. 2,  

ал. 2 от ЗЗЛД! 
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На 14.08.2017 г. в 10:30 ч., в сградата на община Елена - стая 211, гр. Елена, ул. 

„Иларион Макариополски“ № 24, се събра в пълен състав със задача да извърши отваряне и 

разглеждане на офертите за участие в процедура „публично състезание“ по реда по реда на 

Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни 

работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на община Елена, по обособени позиции”. 

 

I. Председателят на комисията получи изготвения Регистър на получените оферти и 

самите получени оферти. 

Комисията констатира, че до крайния срок - 17:30 часа на 11.08.2017 г. са постъпили 

19 (деветнадесет) оферти за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка, 

а именно: 

 

№ участник седалище вх. № ОП дата час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ДЗЗД „Ерма груп“ Гр. Пловдив РД.02.04-22 1 11.08.17 09:18 

2 
„Нов стандарт 2012“ 

ЕООД 
Гр. София 

 

РД.02.04-23 
4 11.08.17 09:23 

3 „Кидат груп“ ЕООД 
Гр. Велико 

Търново 

 

РД.02.04-24 
3 11.08.17 09:27 

4 
ДЗЗД „Проектстрой - 

линк“ 
Гр. Габрово 

 

РД.02.04-25 
1 11.08.17 09:31 

5 „НСК София“ ЕООД Гр. София 
 

РД.02.04-26 
2 11.08.17 09:34 

6 ДЗЗД „Вели строй“ Гр. Пловдив 
 

РД.02.04-27 
4 11.08.17 09:38 

7 ДЗЗД „Еко строй“ Гр. Пловдив 
 

РД.02.04-28 
2 11.08.17 09:41 

8 ДЗЗД „ТСТ Груп“ Гр. Пловдив 
 

РД.02.04-29 
3 11.08.17 09:43 

9 „Инерком“ ЕООД Гр. София 
 

РД.02.04-30 
1 11.08.17 10:32 

10 „Контур 7“ ЕООД Гр. София 
 

РД.02.04-31 
2 11.08.17 10:36 

11 „Ренед“ ООД Гр. Варна 
 

РД.02.04-32 
1 11.08.17 13:42 

12 „Дунав“ АД Гр. Русе 
 

РД.02.04-33 
3 11.08.17 14:13 

13 „Мистрал 7„ ЕООД 
Гр. Велико 

Търново 
РД.02.04-34 2 11.08.17 16:00 
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14 
ДЗЗД „Консорциум 

Техноком“ 
Гр. София РД.02.04-35 3 11.08.17 16:26 

15 „АБВ – Русе“ ЕООД Гр. Русе 
 

РД.02.04-36 
2 11.08.17 16:46 

16 „Екодин“ ЕООД С. Копривлен 
 

РД.02.04-37 
4 11.08.17 17:02 

17 „Интерхолд“ ЕООД Гр. София РД.02.04-38 1 11.08.17 17:02 

18 „Пирс-Д“ ООД Гр. Пловдив РД.02.04-39 2 11.08.17 17:06 

19 „ПАРСЕК Груп“ ЕООД Гр. София РД.02.04-40 3 11.08.17 17:07 

 

Приетите опаковки на офертите бяха с видимо ненарушена цялост, запечатани, 

непрозрачни, с входящ номер, дата и час на подаване. 

Комисията констатира, че няма предложения, постъпили след крайния срок за 

подаване на оферти. 

 

II. Преди започване на своята работа, всички членове на комисията подписаха 

декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Председателят на комисията направи уточнение към членовете, предвид на това, че в 

процедурата участват няколко Дружества, регистрирани по реда на ЗЗД, при отваряне на 

офертите, ако член на комисията установи промяна в обстоятелствата, да направи отвод от 

по-нататъшно участие. 

 

III. Във връзка с възможността, предвидена в чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), при отваряне на офертите присъстваха 

представители на двама от участниците, подали оферта за участие в процедурата, а именно: 

- Хасан Исмаил Али (Управител) и Селиман Хасанов Сюлейман - представители на 

„Ренед“ ООД; 

- Сунай Хасанов Мунков - представител на ДЗЗД „Консорциум Техноком“ . 

 

IV. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите по реда на тяхното 

постъпване. 

1. Първа беше отворена офертата на ДЗЗД „ЕРМА ГРУП“, постъпила с вх. № 

РД.02.04-22/11.08.2017 г., 09:18 часа.  

Данни за участника: Съгласно Споразумение за обединение от 07.08.2017 г. ДЗЗД 

„ЕРМА ГРУП“ е обединение между „Ерма билдинг“ ЕООД с ЕИК: 204654889, седалище и 

адрес на управление - гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 27, ет. 2, представлявано от Руска 

Иванова Митева - Управител и „Агрон Груп“ ЕООД с ЕИК: 202992810, седалище и адрес 

на управление гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 60, ет. 15, ап. 88, представлявано от Апостол 

Георгиев Христов - Управител. 

Седалище и адрес на ДЗЗД: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 27, ет. 2. Водещ партньор - 

„Ерма билдинг“ ЕООД. Представляващ за ДЗЗД - Руска Иванова Митева. Tелефон: 

0888/800870, e-mail: et_consult@abv.bg.  

mailto:et_consult@abv.bg
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Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията и Управителя на участника на „Ренед“ ООД - Хасан 

Исмаил Али, подписаха техническото предложение, приложенията към него и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

В 10:35 часа залата напусна Сунай Хасанов Мунков - представител на ДЗЗД 

„Консорциум Техноком“. 

 

2. Втора беше отворена офертата на „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД, постъпила с 

вх. РД.02.04-23/11.08.2017 г. , 09:23 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 4.  

Данни за участника: EИK: 201859077, седалище и адрес на управление - гр. София 

1330, район Красна поляна, ж.к. Красна поляна - 3 част, ул. „Пчиня“, бл. 31, вх. В, ет. 6, ап. 

101, представлявано от Свилен Иванов Чичев - Управител. Tелефон: 0893/339393, e-mail: n. 

standart2012@gmail.com.  

 Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа папка с документи и един 

отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

3. Трета беше отворена офертата на „КИДАТ ГРУП“ ЕООД, постъпила с вх. № 

РД.02.04-24/11.08.2017 г., 09:27 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 3. 

Данни за участника: ЕИК: 104696104, седалище и адрес на управление - 5000 гр. 

Велико Търново, ж.к. Колю Фичето, ул. „Проф. Илия Янулов“ № 1, вх. Г, ет. 5, ап. 17, 

представлявано от Кирил Атанасов Иванов - Управител. Телефон: 0897/879410, e-mail: 

office@kidatgroup.com.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

mailto:n.
mailto:office@kidatgroup.com
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4. Четвърта беше отворена офертата на ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“, 

постъпила с вх. № РД.02.04-25/11.08.2017 г., 09:31 часа, участник за обособена позиция 

(ОП) № 1.  

Данни за участника: Съгласно Споразумение за създаване на обединение от 

13.06.2016 г. и Анекс № 20 към него от 07.08.2017 г., ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ е 

между ЕТ „Проектстрой - Петър Петров“ с ЕИК: 817013106, седалище и адрес на 

управление гр. Габрово, местност „Колева ливада“ № 1, представлявано от Петър Тотев 

Петров - Управител и „Линк Русе“ ЕООД с ЕИК: 201513602, седалище и адрес на 

управление гр. Русе, бул. „Скобелев“ № 26, представлявано от Мартина Василева Яковлева 

- Управител. 

Седалище и адрес на ДЗЗД: 5300 гр. Габрово, , местност „Колева ливада“ № 1. Водещ 

партньор - ЕТ „Проектстрой - Петър Петров“. Представляващ за ДЗЗД - Петър Тотев 

Петров. Телефон: 066/811808, факс: 066/811800, e-mail: proektstroy@gmail.com.  

 

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията и Управителя на участника на „Ренед“ ООД - Хасан 

Исмаил Али, подписаха техническото предложение, приложенията към него и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

5. Пета беше отворена офертата на „НСК - СОФИЯ“ ЕООД, постъпила с вх. № 

РД.02.04-26/11.08.2017 г., 09:34 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 2.  

Данни за участника: ЕИК: 831838874, седалище и адрес на управление - 1330 гр. 

София, ж.к. Света Троица, бл. 339, вх. Г, ет. 6, ап. 107, представлявано от Светлин Василев 

Владимиров - Управител. Телефон: 02/9530816, 02/9516892, e-mail: office@nsksofia.eu.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

6. Шеста беше отворена офертата на ДЗЗД „ВЕЛИ СТРОЙ“, постъпила с вх. № 

РД.02.04-27/11.08.2017 г., 09:38 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 4.  

Данни за участника: Съгласно Споразумение за обединение от 07.08.2017 г., ДЗЗД 

„Вели строй“ е между „стар сити“ ЕООД, ЕИК: 831192695, седалище и адрес на 

управление - гр. София, жилищна група „Южен парк“, бл. 122, вх. А, представлявано от 

Стефан Николов Янев - Управител и „Веливас“ ООД, ЕИК: 203660405, седалище и адрес на 

mailto:proektstroy@gmail.com
mailto:office@nsksofia.eu
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управление - 4000 гр. Пловдив, ул. „Георги Икономов“ № 5, ет. 5, ап. 46, представлявано от 

Елена Стоянова Василева - Управител. Водещ партньор и представителство - „Веливас“ 

ООД с Управител и за ДЗЗД - Елена Стоянова Василева. Седалище и адрес на управление 

на ДЗЗД - 4000 гр. Пловдив, ул. „Георги Икономов“ № 5, ет. 5, ап. 46. Телефон: 

0889/860890, e-mail: не е указан. 

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

7. Седма беше отворена офертата на ДЗЗД „ЕКО СТРОЙ“, постъпила с вх. № 

РД.02.04-28/11.08.2017 г., 09:41 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 2.  

Данни за участника: Съгласно Споразумение за обединение от 07.08.2017 г., ДЗЗД 

„Еко строй“ е между - „Еко Консулт проект“ ЕООД, ЕИК: 203200314, седалище и адрес на 

управление - 4006 гр. Пловдив, район Източен, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 68, ет. 4, 

представлявано от Людмила Александрова Колева - Управител и „Евастрой“ ЕООД, ЕИК: 

112660257, седалище и адрес на управление - 4444 с. Гюлеменово, община Пазарджик, ул. 

„Пета“ № 20, представлявано от Георги Георгиев Иванов - Управител. Седалище и адрес на 

управление на ДЗЗД: 4006 гр. Пловдив, район Източен, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 68, 

ет. 4. Водещ партньор и представителство - „Еко Консулт проект“ ЕООД, чрез Управителя 

- Людмила Александрова Колева. Телефон: 0898/660501, e-mail: todor.kolev@abv.bg. 

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

8. Осма беше отворена офертата на ДЗЗД „ТСТ ГРУП“, постъпила с вх. № 

РД.02.04-29/11.08.2017 г., 09:43 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 3.  

Данни за участника: Съгласно Споразумение за обединение от 07.08.2017 г., ДЗЗД 

„ТСТ Груп“ е между - „ТСТ строй“ ЕООД, ЕИК: 204654775, седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 27, ет. 2, представлявано от Тодор Славейков 

Тодоров - Управител и „Братя Пашкулеви“ ООД, ЕИК: 112069083, седалище и адрес на 

управление – гр. Брацигово, община Брацигово, ул. „Иван Хрисчев“ № 13, представлявано 

от Ангел Иванов Пашкулев и Димитър Иванов Пашкулев - Управители. Седалище и адрес 

на управление на ДЗЗД: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 27, ет. 2. Водещ партньор и 

mailto:todor.kolev@abv.bg
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представителство - „ТСТ строй“ ЕООД, чрез Управителя - Тодор Славейков Тодоров. 

Телефон: 0888625206. 

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

В 11:30 часа залата напуснаха представителите на „Ренед“ ООД. 

 

9. Девета беше отворена офертата на „ИНЕРКОМ“ ЕООД, постъпила с вх. № 

РД.02.04-30/11.08.2017 г., 10:32 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 1.  

Данни за участника:  ЕИК: 201657531, седалище и адрес на управление - 1618 гр. 

София, район Витоша, „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72А, представлявано от Гинка 

Николова Върбакова - Управител. Телефон: 0882/804444, e-mail: office@sgrup.bg.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

10. Десета беше отворена офертата на „КОНТУР 7“ ЕООД, постъпила с вх. № 

РД.02.04-31/11.08.2017 г., 10:36 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 2.  

Данни за участника: ЕИК: 203093225, седалище и адрес на управление - 1404 гр. 

София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 238, вх. Е, ет. 6, ап. 106, представлявано от 

Антон Иванов Антонов - Управител. ТелефонЛ 0899/898437, e-mail: mozimozi@abv.bg.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

mailto:office@sgrup.bg
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11. Единадесета беше отворена офертата на „РЕНЕД“ ООД, постъпила с вх. № 

РД.02.04-32/11.08.2017 г., 13:42 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 1.  

Данни за участника: ЕИК: 148047740, седалище и адрес на управление - 9002 гр. 

Варна, район Приморски, ул. „Топра Хисар“ № 12, представлявано от Селиман Хасан 

Сюлейман и Хасан Исмаил Али - Управители - заедно и поотделно. Телефон: 052/655660, 

faks: 052/ 655650, e-mail: rened@abv.bg.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

12. Дванадесета беше отворена офертата на „ДУНАВ“ АД, постъпила с вх. № 

РД.02.04-33/11.08.2017 г., 14:13 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 3.  

Данни за участника: ЕИК: 827182859, седалище и адрес на управление – 7003 гр. 

Русе, бул. „Тутракан“ № 22, представлявано от Борислав Неделчев Панайотов. Телефон: 

082/846082, факс: 082/842006, e-mail: dunavrs@mlnk.net.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

13. Тринадесета беше отворена офертата на „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, постъпила с вх. 

№ РД.02.04-34/11.08.2017 г., 16:00 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 2.  

Данни за участника: ЕИК: 104679005, седалище и адрес на управление - 5000 гр. 

Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, ет. 3, представлявано от Венцислав 

Цанев Дончев – Управител. Телефон: 0878/728484, e-mail: mistral7@abv.bg.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 
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14. Четиринадесета беше отворена офертата на ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ 

ТЕХНОКОМ“, постъпила с вх. № РД.02.04-35/11.08.2017 г., 16:26 часа, участник за 

обособена позиция (ОП) № 3.  

Данни за участника: Съгласно Договор за създаване на Консорциум от 07.04.2011 г. 

и последващите го анекси, ДЗЗД „Консорциум Техноком“ е между - „Монолитно 

строителство“ ЕООД, ЕИК: 130879167, седалище и адрес на управление - 1111 гр. София, 

ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8, представлявано от Пламен 

Георгиев Атанасов - Управител и „Божков Билд“ ООД, ЕИК: 131483135, седалище и адрес 

на управление  - 2000 гр. Самоков, ж.к. Самоково, бл. 28, вх. А, ет. 4, ап. 15, представлявано 

от Васил Димитров Божков - Управител.  

Седалище и адрес на управление на ДЗЗД - 1111 гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. 

„Николай Коперник“ № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8. Представляващ обединението - Пламен 

Георгиев Атанасов. Телефон: 02/9344184, факс: 02/9344184, e-mail: monostro@abv.bg.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

15. Петнадесета беше отворена офертата на „АБВ - РУСЕ“ ЕООД, постъпила с вх. 

№ РД.02.04-36/11.08.2017 г., 16:46 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 2.  

Данни за участника: ЕИК: 040154198, седалище и адрес на управление - 7000 гр. 

Русе, ул. „Муткурова“ № 30, бл. Едисон, вх. А, ет. 1, представлявано от Владимир Славов 

Славов - Управител. Телефон: 082/825906, факс: 082/825908, e-mail: abv@elits.rousse.bg.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

16. Шестнадесета беше отворена офертата на „ЕКОДИН“ ЕООД, постъпила с вх. № 

РД.02.04-37/11.08.2017 г., 17:02 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 4.  

Данни за участника: ЕИК: 202027635, седалище и адрес на управление - 2904 с. 

Борово, община Гоце Делчев, ж.к. Стопански двор, представлявано от Костадин Георгиев 

Чакалов - Управител. Телефон: 0751/62270, e-mail: ecodin@abv.bg.                                     
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Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

17. Седемнадесета беше отворена офертата на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, постъпила с 

вх. № РД.02.04-38/11.08.2017 г., 17:02 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 1.  

Данни за участника: ЕИК: 202357469, седалище и адрес на управление - 1404 гр. 

София, район Триадица, бул. „България“ № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6, представлявано от 

Десислав Генчев Герданов - Управител. Телефон: 02/4778134, факс: 02/4778134, e-mail: 

interhold@interhold.bg.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

18. Осемнадесета беше отворена офертата на „ПИРС-Д“ ООД, постъпила с вх. № 

РД.02.04-39/11.08.2017 г., 17:06 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 2.  

Данни за участника: ЕИК: 825287345, седалище и адрес на управление - 4003 гр. 

Пловдив, район Северен, ул. „Подофицер Котов“ № 21, представлявано от Ботко Иванов 

Михайлов - Управител. Телефон: 032/940972, факс: 032/940982, e-mail: pirs@evrocom.net.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

19. Деветнадесета беше отворена офертата на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, постъпила 

с вх. № РД.02.04-40/11.08.2017 г., 17:07 часа, участник за обособена позиция (ОП) № 3.  
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Данни за участника: ЕИК: 203215490, седалище и адрес на управление - 1700 гр. 

София, район Студентски, ул. „21-ви век“ № 17, ет. 4, ап. 6, представлявано от Бончо 

Димов Бонев - Управител. Телефон: 0878/698300, e-mail: parsec_group@abv.bg.  

Преди отварянето на офертата, комисията констатира, че тя е представена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа две папки с документи и 

един отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани 

ценови параметри". 

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папките с документи. След 

това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, 

приложенията към него и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

Съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, с отваряне на офертите и извършване на действията 

по чл. 54, ал. 2 - 5 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

V. Комисията продължи своята работа в закрити заседания, по реда на чл. 54, ал. 7 от 

ППЗОП, с обстойно разглеждане на всички документи, приложени в офертата на 

участниците, подали оферти, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Беше взето принципно решение - офертите да бъдат разглеждани и описвани по 

обособени позиции. 

При разглеждане на представените оферти за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното: 

А. „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на 

авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на община Елена, Обособена позиция № 1: Многофамилна 

жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ 

№ 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена: 

1. По отношение на офертата на участника ДЗЗД „ЕРМА ГРУП“, комисията 

констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно 

документацията за участие.  

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът ДЗЗД „Ерма Груп“ се допуска до следващ етап от процедурата - 

разглеждане на техническо предложение. 

 

2. По отношение на офертата на участника ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“, 

комисията констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно 

документацията за участие.  

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

mailto:parsec_group@abv.bg
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Участникът ДЗЗД „Проектстро-Линк“ се допуска до следващ етап от 

процедурата - разглеждане на техническо предложение. 

 

3. По отношение на офертата на участника „ИНЕРКОМ“ ЕООД, комисията 

констатира: 

- В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и 

професионални способности: 

▪ Няма информация за РЗП на указаната сграда; 

▪ В екипа за изпълнение на проектирането - за ръководителя на екипа не е представена 

информация, за опит в управление/координиране на договор за проектиране на 

енергоефективни мерки на минимум 1 сграда. 

 

4. По отношение на офертата на участника „РЕНЕД“ ООД, комисията 

констатира: 

- В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и 

професионални способности: 

▪ Няма информация участникът да е изпълнил идентично или сходно с предмета и 

обема на поръчката проектиране през последните 3 години, считано от датата на подаване 

на офертата; 

▪ От представената информация за изпълнено идентично или сходно с предмета и 

обема на поръчката строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване 

на офертата - няма информация дали указните строежи са за реализиране на 

енергоефективни мерки на сгради; 

▪ Указано е строителство във фаза „груб строеж“, т.е. незавършено. 

 

5. По отношение на офертата на участника „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, комисията 

констатира: 

В представения ЕЕДОП: 

- Част II: Информация за икономическия оператор, б. В: Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение, е указан Договор 

№ З-Т-146/11.08.2015 г., със забавяне в срока и наложена неустойка по договора. Няма 

информация за размера (процент) неизпълнение на договора; 

- Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и професионални способности: 

▪ В основния ЕЕДОП, към инженерно-технически персонал за изпълнение на 

поръчката в частта СМР е указан специалист по електротехника Иван Кирилов Кочев, без 

предоставяне на каквато и да било информация  за лицето и неговите компетенции и опит. 

Приложен е ЕЕДОП за ползване на трето лице - специалист електротехника - инж. 

Николай Василев Николов без информация за опит в упражняване на професионалната си 

квалификация/специалност;  

▪ За указания Координатор по безопасност и здраве - няма информация за 

професионален опит в осигуряване на здравослoвни и безопасни условия на труд 

най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект; 

▪ За указания Ръководител проектанти - няма информация за опит в 

управление/координиране на договор за проектиране на енергоефективни мерки на 

минимум 1 сграда; 
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- Няма декларации за ангажираност на всички трети лица, привлечени като експерти; 

- В представената Декларация, образец № 9 не са указани декларираните данни; 

 

Б. „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на 

авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на община Елена, Обособена позиция № 2: МЖС с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За 

комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена: 

1. По отношение на офертата на участника „НСК - СОФИЯ“ ЕООД, комисията 

констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно 

документацията за участие.  

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „НСК - София“ ЕООД се допуска до следващ етап от процедурата - 

разглеждане на техническо предложение. 

 

2. По отношение на офертата на участника ДЗЗД „ЕКО СТРОЙ“, комисията 

констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно 

документацията за участие.  

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът ДЗЗД „Еко строй“ се допуска до следващ етап от процедурата - 

разглеждане на техническо предложение. 

 

3. По отношение на офертата на участника „КОНТУР 7“ ЕООД, комисията 

констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно 

документацията за участие.  

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „Контур 7“ ЕООД се допуска до следващ етап от процедурата - 

разглеждане на техническо предложение. 

 

4. По отношение на офертата на участника „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, комисията 

констатира: 

- В представения основен ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и 

професионални способности: 

▪ За указания ръководител на екипа за изпълнение на СМР - не е предоставена 

информация за професионален опит по специалността; 

▪ За указания специалист по здравословни и безопасни условия на труд - не е 

предоставена информация за професионален опит в осигуряване на здравослoвни и 

безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект; 
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▪ В цитираните сертификати за качество - за управление на качеството EN ISO 

9001:2008 и за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 - няма 

информация за тяхната валидност. 

 

5. По отношение на офертата на участника „АБВ - РУСЕ“ ЕООД, комисията 

констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно 

документацията за участие.  

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „АБВ - Русе“ ЕООД се допуска до следващ етап от процедурата - 

разглеждане на техническо предложение. 

 

6. По отношение на офертата на участника „ПИРС-Д“ ООД, комисията 

констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно 

документацията за участие.  

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „Пирс-Д“ ООД се допуска до следващ етап от процедурата - 

разглеждане на техническо предложение. 

 

В. „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на 

авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на община Елена, Обособена позиция № 3: МЖС с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно 

жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена: 

1. По отношение на офертата на участника „КИДАТ ГРУП“ ЕООД, комисията 

констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно 

документацията за участие.  

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „Кидат Груп“ ЕООД се допуска до следващ етап от процедурата - 

разглеждане на техническо предложение. 

 

2. По отношение на офертата на участника ДЗЗД „ТСТ ГРУП“, комисията 

констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно 

документацията за участие.  

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът ДЗЗД „ТСТ Груп“ се допуска до следващ етап от процедурата - 

разглеждане на техническо предложение. 
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3. По отношение на офертата на участника „ДУНАВ“ АД, комисията 

констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно 

документацията за участие.  

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „Дунав“ АД се допуска до следващ етап от процедурата - 

разглеждане на техническо предложение. 

 

4. По отношение на офертата на участника ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ 

ТЕХНОКОМ“, комисията констатира: 

- В представения основен ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и 

професионални способности: 

▪ За указания ръководител на проектантския екип - записано е „опит в управление / 

координиране на договор за проектиране на енергоефективни мерки на 2 сгради“ - няма 

конкретика за сградите; 

▪ За изпълнение на строителството - за указания специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд - няма информация за професионален опит в осигуряване на 

здравослoвни и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация 

строителен обект. 

- В представения ЕЕДОП за „Божков Билд“ ООД, Част III: Основания за изключване, 

б. Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, 

„Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането 

на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, 

така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 

страната на установяване?“ - е направено отбелязване „НЕ“. 

 

5. По отношение на офертата на участника „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, комисията 

констатира: 

- В представения основен ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и 

професионални способности: 

▪ За указания Ръководител проектанти - няма информация за опит в 

управление/координиране на договор за проектиране на енергоефективни мерки на 

минимум 1 сграда; 

▪ За екипа за изпълнение на строителството - за указания ръководител екип - няма 

информация за 5 г. професионален опит по специалността; 

▪ За указания специалист по безопасност и здраве в строителството - няма 

информация за професионален опит в осигуряване на здравослoвни и безопасни условия на 

труд най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект; 

▪ Няма информация, не е предложен специалист по електротехника; 

▪ Няма информация, не е предложен специалист по отопление и вентилация; 

▪ Не са представени ЕЕДОП за предложени трети лица - специалисти за изпълнение на 

проектиране - инж. Снежа Вълчева Янева - Жекова - инж. Иван Кирилов Костов. 

- Няма декларации за ангажираност на всички трети лица, привлечени като експерти. 
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Г. „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на 

авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на община Елена, Обособена позиция № 4: МЖС с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно 

жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. Елена: 

1. По отношение на офертата на участника „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД, 

комисията констатира: 

- В представения основен ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и 

професионални способности: 

▪ За указания ръководител на проектантския екип - няма информация за опит в 

управление/координиране на договор за проектиране на енергоефективни мерки на 

минимум 1 сграда. 

2. По отношение на офертата на участника ДЗЗД „ВЕЛИ СТРОЙ“, комисията 

констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно 

документацията за участие.  

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът ДЗЗД „Вели строй“ се допуска до следващ етап от процедурата - 

разглеждане на техническо предложение. 

 

3. По отношение на офертата на участника „ЕКОДИН“ ЕООД, комисията 

констатира: 

- В представения основен ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и 

професионални способности: 

▪ За указания Ръководител проектанти - няма информация за опит в 

управление/координиране на договор за проектиране на енергоефективни мерки на 

минимум 1 сграда; 

▪ За указания специалист по безопасност и здраве в строителството - няма 

информация за професионален опит в осигуряване на здравослoвни и безопасни условия на 

труд най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект; 

▪ Няма информация, не е предложен специалист по електротехника; 

▪ Няма информация, не е предложен специалист по отопление и вентилация; 

▪ Представен е ЕЕДОП за ползване на трето лице / специалист - Николай Василев 

Николов, за който не става ясно какъв ще бъде при изпълнението на поръчката; 

- Няма декларации за ангажираност на всички трети лица, привлечени като експерти. 

 

VI. При разглеждане на подадените оферти на „ИНЕРКОМ“ ЕООД, „РЕНЕД“ ООД, 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“, 

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД и „ЕКОДИН“ ЕООД,  

Комисията установи липси и непълноти в информацията, вкл. несъответствия с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
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Във връзка с изложеното, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията изисква от 

тези участници представянето на липсващите в офертите им документи и/или 

отстраняването на констатираните нередовности. 

 

VII. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, срокът за представяне на нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за 

отстраняване на констатираните несъответствия е до 5 работни дни от получаването на 

настоящия протокол.  

Протоколът с констатациите относно наличието и редовността на представените 

документи към офертите за участие в процедура „публично състезание“ беше изпратен в 

един и същ ден на всички участници и публикуван в профила на купувача на официалната 

страница на Община Елена. 

 

Етап II. 

На 02.10.2018 г. в 10:30 ч., в сградата на община Елена - стая 211, гр. Елена, ул. 

„Иларион Макариополски“ № 24, Комисията се събра в пълен състав и продължи своите 

действия по разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в процедура „публично 

състезание“ по реда по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, 

строително - монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на 

строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Елена, по 

обособени позиции”. 

 

           Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от участниците, съгласно отразените констатации на комисията в 

Протокол № 1 от 11.09.2017 г., при което установи следното: 

   ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от участника „ИНЕРКОМ“ ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът е представил в срок изисканите 

допълнителни документи и удостоверява съответствие с минималните изисквания за 

допустимост. Констатираните от комисията в протокол №1 нередовности по 

документите са отстранени, предвид което комисията допуска до разглеждане 

офертата на участника. 

 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от участника „РЕНЕД“ ООД. 

Комисията констатира, че участникът е представил в срок изисканите 

допълнителни документи и удостоверява съответствие с минималните изисквания за 

допустимост. Констатираните от комисията в протокол №1 нередовности по 

документите са отстранени, предвид което комисията допуска до разглеждане 

офертата на участника. 

 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 
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документи от участника „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът е представил в срок изисканите 

допълнителни документи и удостоверява съответствие с минималните изисквания за 

допустимост. Констатираните от комисията в протокол №1 нередовности по 

документите са отстранени, предвид което комисията допуска до разглеждане 

офертата на участника. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

от участника „МИСТРАЛ 7“ ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът е представил в срок изисканите допълнителни 

документи и удостоверява съответствие с минималните изисквания за допустимост. 

Констатираните от комисията в протокол №1 нередовности по документите са отстранени, 

предвид което комисията допуска до разглеждане офертата на участника. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

от участника „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът е представил в срок изисканите допълнителни 

документи и удостоверява съответствие с минималните изисквания за допустимост. 

Констатираните от комисията в протокол №1 нередовности по документите са отстранени, 

предвид което комисията допуска до разглеждане офертата на участника. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

от участника „ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“. 

Комисията констатира, че участникът е представил в срок изисканите допълнителни 

документи и удостоверява съответствие с минималните изисквания за допустимост. 

Констатираните от комисията в протокол №1 нередовности по документите са отстранени, 

предвид което комисията допуска до разглеждане офертата на участника. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

от участника „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът е представил в срок изисканите допълнителни 

документи и удостоверява съответствие с минималните изисквания за допустимост. 

Констатираните от комисията в протокол №1 нередовности по документите са отстранени, 

предвид което комисията допуска до разглеждане офертата на участника. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

от участника „ЕКОДИН“ ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът е представил в срок изисканите допълнителни 

документи и удостоверява съответствие с минималните изисквания за допустимост. 

Констатираните от комисията в протокол №1 нередовности по документите са отстранени, 

предвид което комисията допуска до разглеждане офертата на участника.  

 

След извършването на посочените по-горе последователни действия, комисията 

приключи своята работа в 16:00 часа на същия ден. 

В периода 03.10.2017 г. от 10:00 ч. до 12.03.2018 г. комисията извърши подробно 

разглеждане на Предложенията за изпълнение на поръчката, включително обяснителните 
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записки за изпълнение на поръчката и линейните планове към офертите на допуснатите 

участници и беше констатирано следното: 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 

1. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „ЕРМА ГРУП“ ДЗЗД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнено СМР – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за организация и изпълнение на обществената поръчка, заедно с линеен календарен 

план-график за изпълнение на обект, подробен линеен график за изготвяне на 

инвестиционен проект, диаграма на работната ръка. 

След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

1. Съгласно Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, на стр. 13 и 14 

участникът е изложил следната информация:  

„РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ВРЕМЕТО В ЕКИПА: 

1. Предварителни инвестиционни проучвания 

- Получаване на Възлагателно писмо с изходни данни за проектиране - 1 календарен 

ден. Отговорник - Ръководителя на екипа 

- Преглед на препоръките в техническия паспорт и доклада за енергийна ефективност, 

обстоен оглед на обекта от всеки член от проектантския екип - 3 календарни дни от 

получаване на Възлагателно писмо; 

- Верификация на изходните данни - 3 календарни дни след получаване на 

Възлагателно писмо; 

- Документиране на предварителните инвестиционни проучвания от всеки един 

проектант в екипа - 3 календарни дни след получаване на Възлагателно писмо; 

Предвид изложеното по горе, като несъответствие с изискванията на Възложителя 

посочени в Документацията на поръчката, комисията констатира в посоченият от 

участника начален период на срока за започване изпълнението на проектиране от момента 

на получаване на Възлагателно писмо, а не от датата на сключване на договора, каквото е 

изискването на образец №1 и проекта на договор. 

 

2. На стр. 22 от обяснителната записка на участника е записано: „Към проекта ще се 

изготви и Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 

169, ал.1, т.6 от ЗУТ. Дружеството е вписано в Регистъра на АУЕР  за лицата имащи право 

да извършващ обследване за енергийна ефективност на сгради и има право да изготвя 
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Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 169, ал.1, 

т. 6 от ЗУТ.“ 

 Съгласно техническата спецификация - „Доклад за съответствие на инвестиционния 

проект със съществените изисквания към строежите се изготвя от външен изпълнител, 

който ще осъществява строителен надзор, и ще бъде избран от Възложителя по реда на 

Закона за обществени поръчки (ЗОП).“ Т.е. изготвяне на каквито и да е доклади за 

съответствие не е предмет на настоящата поръчка, и за тях не е предвидено финансиране от 

посоченото в раздел прогнозна стойност на обявлението. 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, Обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на 

техническата спецификация, с което участникът не се е съобразил. 

 

3. На стр. 22 участникът е посочил, че при изготвяне на проект „Пожарна 

безопасност“ - „Ще се предвиди система за пожароизвестяване.“   

В приетите  Методическите указания за изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради са описани допустимите 

дейности за енергийно обновяване. Съгласно указанията: „Техническият/работният 

проект за нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, 

които са допустими за получаване на ФП по програмата.“ 

Съгласно Методическите указания за изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради „При изготвяне на проектна 

документация, екипът на външния изпълнител за разработване на инвестиционен проект 

ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и 

енергийно обследване с ЕСМ“. 

В приложените към техническата спецификация доклади и технически паспорт 

изрично са изведени като информация задължителните мерки които са допустими по 

програмата.  

 Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите 

енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна 

ефективност съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 

от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради. Работният проект за нуждите на енергийното обновяване следва да 

съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по 

програмата. 

Предложените в обяснителната записка система за пожароизвестяване не е посочена 

като задължителна мярка за изпълнение, и в този случай проектирането ѝ не съответстват 

на приложените към техническата спецификация доклади и технически паспорт.  

Комисията единодушно взе решение на предложи участника за отстраняване на 

основания чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП. 

 

4. На стр. 43 от Обяснителната записка за изпълнение на участника е предложена 

технология за изпълнение на дейността „Зидарски работи“. Информацията е със следното 

съдържание: 
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„1. Изпълнението на зидариите се извършва в съответствие с проектната 

документация за вида и размера на зидовете; вида и качествата на зидарийните тела и 

разтвора. 

2.Преди изпълнението на тухлените зидарии се вземат бележки от работния чертеж; 

пренасят се нужните материали при зидането, подреждат се тухлите на банки до работното 

място, пребъркват се и се обогатяват разтворите с цимент. 

3.При зидането ще се спазва линията на зида, хоризонталното положение на редовете, 

вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесиране  на зидовете и подвеждане на 

редовете с канап и равнинността на степените в съответствие с изискванията на 

проекта…….“ 

Неразделна част от документацията е техническата спецификация, технически 

паспорт,  доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите 

характеристики, Архитектурно заснемане, доклад от обследване за енергийни 

характеристики, вкл. сертификат за енергийни характеристики. 

Изискване към участниците съгласно документацията за участие в процедурата е да 

представят Обяснителна записка за изпълнението на поръчката, която са бъде изготвена 

при съблюдаване на изискванията на  Техническите спецификации, предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата, технически паспорт…..“ От 

обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както и организацията и 

изпълнението на СМР. 

От така представената информация в обяснителната записка на участника, се предлага 

технологията за изпълнението на дейност, която не е предвидена в приложените към 

техническата спецификация документи, нито в самата спецификация.  

Изпълнението на дейности, които не са предмет на предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата биха допринесли до загуба на 

финансови средства за Възложителя поради тяхното невъзстановяване от Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

От обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа 

за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката. 

Съгласно документацията - „Участник, в чието техническо предложение се установи, 

че не гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на изискванията на 

Възложителя по процедурата и ЗОП, не са  описани факторите, предмет на оценка …  - се 

отстранява от процедурата.“       

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на 

възложителя (аргумент на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП), а съгласно §2, т. 58 от ДР на ЗОП 

„Условия за изпълнение на поръчката“ са определените от възложителя конкретни и 

обективни изисквания, свързани с процеса на изпълнението й.  

От друга страна, комисията, като помощен орган, е длъжна стриктно да се съобразява 

с изискванията на възложителя, дори и с тези, които са относими към формалната страна на 

процедурата. Изискванията на документацията са одобрени от възложителя с решението за 

откриване на процедурата и са достояние на всички участници.  

Решението на комисията е подкрепено и от постоянната съдебна практика на ВАС - 

решение № 193 от 08.01.2018 г. по адм. Дело №6427/2017 на ВАС;  
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5. На стр. 76 от Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, участникът е 

предвидил неотносима към поръчката мярка при действия от негова страна по време на  

същинското строителство.  

„Осигуряване безопасен физически достъп на гражданите и служителите в 

обществената сграда“. 

Неотносима към предмета на поръчката е и информацията на стр.85 - „Строително 

монтажните работи ще се извършват по улиците на населените места. Изкопните земни 

маси и разкъртения асфалтобетон ще се транспортират на депо, а фрезования асфалтобетон 

- на място посочено от  Възложителя, една част от тях отново ще се върнат за засипване на 

изкопите……“ 

Съгласно документацията за обществената поръчка, от обяснителната записка 

Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за намеренията на участника, 

свързани с изпълнението на поръчката ………….и вземане на необходимите мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейностите на живущите…..“.  Обществената 

поръчка е с предмет: „Инженеринг - проектиране, строително- монтажни работи и 

упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Елена, като участника е подал оферта за обособена позиция 

1:Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Крайбрежна“ №37, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. 

Елена.“ и не се отнася до административна сграда, в която се помещават служители.  

 

6. Изискване в Документацията за участие в процедурата към участника е да 

представи технологична последователност на изпълнението на дейност проектиране. 

Комисията подложи на обстоен анализ информацията в Обяснителната записка за 

изпълнение на поръчката и приложеният към нея Линеен план - график (описание на 

дейностите по проектиране) с оглед за преценка на наличие на съответствие между двата 

документа и установи разминаване. 

В обяснителната записка на стр. 14 и 15, участникът е представил информация за 

разпределението във времево отношение на изпълнението на работния проект по части, 

Включил е информация за изпълнението на частите с изготвяне на графични части, като по 

срокове е както следва:  

-за част Архитектура ще бъдат използвани съответно 14 календарни дни,  

-за част Конструктивна - 9 календарни дни,  

-за част Електро - 6 календарни дни,  

-за част Енергийна ефективност - 6 календарни дни,  

-за част ОВК (при необходимост) - 6 календарни дни,  

-за част Пожарна безопасност - 4 календарни дни,  

-План за безопасност и здраве, за част ПУСО - 4 календарни дни,  

-за част Сметна документация - 4 календарни дни. 

В приложеният към обяснителната записка Подробен линеен график за изготвяне на 

инвестиционния проект, комисията установи, че за посочените части е предвидено време за 

изпълнение освен за изготвяне на графични части и за тестова част към всяка част.   

Участникът сам е преценил да визуализира чрез Подробен линеен график за изготвяне на 

инвестиционния проект  по подробно информацията за изпълнение на работния проект по 
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части, но със съдържание в тази част от графика, всъщност е предложил различна за 

времето необходимо м, за изпълнението на проекта по части спрямо информацията за 

същите части и за времевото за изпълнение им посочено в обяснителната записка. 

 

Комисията е затруднена да прецени, кои от посочените дни по части отговарят на 

посочените такива в линейният план график, поради липсата на съответствие в 

информациите. 

 

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Комисията, като помощен орган на възложителя, е длъжна стриктно да се съобразява 

с предварително одобрените от възложителя условия предвид императивното изискване на 

разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, регламентираща, че комисията разглежда 

допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия. На комисията е вменено задължение да предлага за отстраняване участник, който 

е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, съдържащи се 

в обявлението и/или документацията за участие. 

От така направеният анализ на съдържанието на Обяснителната записка за 

изпълнение на поръчката на участника - ДЗЗД „ЕРМА ГРУП”, комисията взе единодушно 

решение да предложи участника за отстраняване. 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

    Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този 

смисъл, така представената от участника оферта се явява  „Неподходящ оферта” по смисъла 

на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

2. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ се установи следното: 

Участникът декларира: 

javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016#чл101_ал5');
javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016');
apis://Base=NARH&DocCode=109180&ToPar=Art56_Al2&Type=201/
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• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

• Гаранционен срок за изпълнените СМР:  

1. За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях – 10 години. 

2. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 

8 години. 

3. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи 

на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години. 

4. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни 

инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за организация и изпълнение на обществената поръчка, заедно с линеен календарен график 

за изпълнение на обект, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. 

След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

Участникът е представил спецификата и целите на предмета на поръчката. Изложено 

е организацията, която ще създаде за изпълнение на проектиране, осъществяване на 

авторски надзор на обекта и изпълнение на строителните дейности предмет на обособената 

позиция, като за всеки отделен подетап подробно е описана последователността за 

изпълнение. Предложеното описание е в съответствие с представената към документацията 

за участие в процедурата техническа спецификация, като са включени всички 

задължителни мерки, обект на поръчката.  

В обособен раздел са описани мерките за осигуряване на качеството, процедурите за 

контрол за качествено и навременно изпълнение на поръчката.  

В подробен раздел са описани организация, мобилизация и разпределение на 

използваните ресурси при изпълнение предмета на поръчката по видове дейности, 

отделните етапи на изпълнение, разпределяне на задълженията, отговорностите между 

всички участници, технология, последователност и взаимообвързаност на дейностите, 

контрол на произход на влаганите материали, мерки по създаване на условия за 

безопасност, както на работещите, така и на живущите. Дефинирани са рискове и мерки за 

въздействие върху тях.  

От направения обстоен анализ на Предложението за изпълнение на поръчката и 

обяснителна записка за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че е налице 

задължителното съдържание, поставено като минимално изискуемо съгласно 

документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. Съдържа се 

информация по всички фактори за оценка на техническото предложение, като въз основа на 

направените при разглеждането на офертата констатации, описани по-горе, комисията 

единодушно взе решение да оцени участника с максимален брой точки - 50 по подпоказател 

П1- оценка на техническо предложение. 
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3. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „ИНЕРКОМ“ ЕООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнено СМР – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за организация и изпълнение на обществената поръчка, заедно с линеен план-график на 

дейностите по проектиране, линеен график (описание на дейностите по СМР), диаграма на 

работната ръка. 

  

След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

1. Декларираният от участника в образец №1 - Предложение за изпълнение на 

поръчката срок за СМР е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до 

съставяне и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (част, етап от него) - приложение № 15 от Наредба № 3.  

 

На стр. 1 и 2 от Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, в обособен раздел 

участникът е посочил:  

„Ще бъдат изпълнени следните задължителни мерки: 

……………. 

10. Отстраняване на неправилните включвания в комините и ремонт на покритието на 

компрометираните в следствие на теча стени. 

11. Да се репатрират компроментираните бетонни и асфалтови настилки по 

периметьра на блока, така че да са водонепропускливи. 

12. Репариране на компроментираните настилки в баните, с цел прекратяване на 

течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки. Възстановяване на тези мазилки. 

13. Ако се вземе решение за укрепване на жилищния блок е необходимо да се 

разкрият основите и да се приведат във вид, удовлетворяващ поемането и предаването на 

товарите към земната основа, след разработването на конструктивен проект за целта. 

14. Подмяна на водопроводната инсталация в общите части от поцинковани тръби с 

полипропиленови тръби. 

15. Подмяна на всички спирателни кранове на тръбите в първия надземен стопански 

етаж, захранващи вертикалните клонове. 

16. Топлоизолация на откритите водопроводните клонове в сутерена срещу конденз  

17. Подмяна на отделните участъци от канализационната инсталация в общите части с 

цел ликвидиране на течовете; 
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18. Монтиране на сухотръбие в стълбищната клетка на всеки вход в съответствие с 

изискванията на чл. 207 на Наредба N 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност; 

19.До 100 м от сградата монтиране на надземен ПХ 70/80 

20. Изпълнение на дренаж около сградата и мероприятия по вертикалната планировка 

с цел изолиране на подпочвената влага.“ 

Съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, допустими дейности 

за  финансиране по сградите са: 

„Дейност по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост 

от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, 

които са предписани в техническото обследване като задължителни за съответната сграда; 

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването 

за енергийна ефективност като задължителни за сградата; …..“  

Посочените от участника дейности от т. 11 до т. 20 не са задължителни, а 

препоръчителни, съгласно приложените към документацията Технически паспорт с рег. 

№ 01 от 10.02.2017 г. и Доклад за резултатите от обследването за установяване на 

техническите характеристики на обект: Жилищна сграда с административен адрес гр. 

Елена, ул. „Крайбрежна“ №37, както и е видно от самият Технически паспорт /стр.27/. 

Изискването за финансиране на допустимите дейности е регламентирано и в 

Методическите  указания на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради. 

Съгласно Методическите указания на Националната програма за енергийна 

ефективност при многофамилни жилищни сгради: 

„Допустими дейности 

Допустимите дейности за финансиране са: 

 дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в 

зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на 

многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за 

сградата в техническото обследване; 

 дейности по обновяване на общите части на многофамилните жилищни 

сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани 

като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност..“ 

В прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция 1: МЖС с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ №37, УПИ I „За комплексно 

жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена в размер на 622 639,20 лв. без ДДС, 

няма предвидени средства за изпълнението на препоръчителни мерки от приложените към 

Техническата спецификация Технически паспорт, Доклад за резултатите за обследването, 

за установяване на техническите характеристики и Доклад за обследване на енергийните 

характеристики, а само за задължителните мерки определени с тях. Изпълнението и 

финансирането на препоръчителните мерки, би било в противоречие с условията на 

националната програма. 

Посочване на изпълнението на някои от дейности, като репариране на 

компрометираните настилки на баните, репариране на компрометираните бетонни и 
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асфалтови настилки по периметъра на блока и др. от препоръчителните мерки е направено 

от участника и в приложеният към Обяснителната записка Линеен график (Описание на 

дейностите по СМР) с предвидено за тях време за изпълнение, включено в общият срок от 

90 календарни дни деклариран в Образец №1 - Предложение за изпълнение на поръчката.  

 

Съгласно Документацията за участие в обществената поръчка, „Участник в чието 

техническо предложение се установи, …… че не съответства с изискванията на 

Възложителят по процедурата …. е констатирано разминаване между информацията в 

Обяснителна записка за изпълнение ….. / техническата спецификация …. - се отстранява от 

процедурата“. 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите.“  

 

2. На стр. 20-21 от обяснителната записка на участника е записано: „Към проекта ще 

се изготви и Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно 

чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ. Дружеството е вписано в Регистъра на АУЕР  за лицата имащи 

право да извършващ обследване за енергийна ефективност на сгради и има право да изготвя 

Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 169, ал.1, 

т. 6 от ЗУТ.“ 

 Съгласно техническата спецификация - „Доклад за съответствие на инвестиционния 

проект със съществените изисквания към строежите се изготвя от външен изпълнител, 

който ще осъществява строителен надзор, и ще бъде избран от Възложителя по реда на 

Закона за обществени поръчки (ЗОП).“ Т.е. изготвяне на каквито и да е доклади за 

съответствие не е предмет на настоящата поръчка, и за тях не е предвидено финансиране от 

посоченото в раздел прогнозна стойност на обявлението. 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, Обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на 

техническата спецификация, с което участникът не се е съобразил. 

 

3. На стр. 39 от Обяснителната записка за изпълнение на участника е предложена 

технология за изпълнение на дейността „Зидарски работи“. Информацията е със следното 

съдържание: 

„1. Изпълнението на зидариите се извършва в съответствие с проектната 

документация за вида и размера на зидовете; вида и качествата на зидарийните тела и 

разтвора. 

2.Преди изпълнението на тухлените зидарии се вземат бележки от работния чертеж; 

пренасят се нужните материали при зидането, подреждат се тухлите на банки до работното 

място, пребъркват се и се обогатяват разтворите с цимент. 

3.При зидането ще се спазва линията на зида, хоризонталното положение на редовете, 

вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесиране  на зидовете и подвеждане на 

редовете с канап и равнинността на степените в съответствие с изискванията на 

проекта…….“ 

Неразделна част от документацията е техническата спецификация, технически 

паспорт,  доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите 
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характеристики, Архитектурно заснемане, доклад от обследване за енергийни 

характеристики, вкл. сертификат за енергийни характеристики. 

Изискване към участниците съгласно документацията за участие в процедурата е да 

представят Обяснителна записка за изпълнението на поръчката, която са бъде изготвена 

при съблюдаване на изискванията на  Техническите спецификации, предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата, технически паспорт…..“ От 

обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както и организацията и 

изпълнението на СМР. 

От така представената информация в обяснителната записка на участника, се предлага 

технологията за изпълнението на дейност, която не е предвидена в приложените към 

техническата спецификация документи, нито в самата спецификация.  

Изпълнението на дейности, които не са предмет на предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата биха допринесли до загуба на 

финансови средства за Възложителя поради тяхното невъзстановяване от Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

От обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа 

за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката. 

Съгласно документацията - „Участник, в чието техническо предложение се установи, 

че не гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на изискванията на 

Възложителя по процедурата и ЗОП, не са  описани факторите, предмет на оценка …  - се 

отстранява от процедурата.“       

 

4. В Документацията за участие в процедурата е записано, че от Обяснителната 

записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за намеренията на 

участника за вземане на необходимите мерки за намаляване на затруднения за обслужване 

на дейността на живущите. Информацията за това е посочена в задължителните условия за 

съдържание на Обяснителната записка за изпълнение на поръчката на стр. 27 от 

документацията. 

От направеният от комисията анализ на офертата на участника не се установи наличие 

на  изискуемата в документацията информация, съответно участникът не е предложил в 

техническото си предложение необходимите мерки, които са изискани от Възложителя 

като задължителни. 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите.“  

 

5. Изискване в Документацията за участие в процедурата към участника е да 

представи технологична последователност на изпълнението на дейност проектиране. 

Комисията подложи на обстоен анализ информацията в Обяснителната записка за 

изпълнение на поръчката и приложеният към нея Линеен план - график (описание на 

дейностите по проектиране) с оглед за преценка на наличие на съответствие между двата 

документа и установи разминаване. 

В обяснителната записка е посочена следната информация:   

„РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ВРЕМЕТО В ЕКИПА: 

1. Предварителни инвестиционни проучвания 
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- Получаване на Възлагателно писмо с изходни данни за проектиране - 1 календарен 

ден 

- Преглед на препоръките в техническия паспорт и доклада за енергийна ефективност 

- 3 календарни дни 

- Верификация на изходните данни - 3 календарни дни 

- Документиране на предварителните инвестиционни проучвания - 3 календарни дни 

- Съставяне на предварителна концепция за обхвата и структурата на всяка проектна 

част 3 календарни дни 

2.Изготвяне на технически проект 

- Запознаване на членовете на екипа със задание за проектиране и провеждане на 

координационна работна среща - 1 календарен ден 

- Изготвяне на идея/концепция за най-доброто проектно решение - 3 календарни дни 

- - Съгласуване на идейната концепция с представители на Възложителя - 1 

календарен ден 

- Изготвяне на графичните части на проектите по отделните части. Заснемане на 

обекта/обектите при липса на заснемания: 

о Архитектура - подаване на подложка към проектантите по другите специалности и 

изготвяне на готова графична част с включено цветово решение - 15 календарни дни  

о Конструктивна и Количествена сметка към проектната част ( ако е необходимо ) - 12 

календарни дни. Дейности: заснемане и изготвяне на проект. Оглед и заснемане на 

описаните в техническият паспорт дефекти. 

о ЕЛ - с включена Количествена сметка към проектната част. Дейности: заснемане на 

актуалното състояние на инсталацията и проверка на предписанията в техническият 

паспорт и изготвяне на проект. Изготвяне на проект. Срок за изпълнение: 12 календарни 

дни. 

о     Енергийна ефективност. - Дейност: Изготвяне на проект. Срок за изпълнение: 12 

календарни дни. 

о Пожарна безопасност - Дейности: оглед на обекта и изготвяне на проект. Срок за 

изпълнение: 12 календарни дни. 

о План за безопасност и здраве и ако се налага специален режим по време на 

изпълнението на предвидените СМР-та - „Времева организация на движението”. Дейност: 

Изготвяне на проект. Срок за изпълнение: 12 календарни дни. 

о План за управление на отпадъците. - Дейност: Изготвяне на проект. Срок за 

изпълнение: 12 календарни дни. 

- Корекция, съгласно евентуални искания и забележки от Възложител. 2 календарни 

дни. 

- Изготвяне на текстовите части на проектите по отделните части.  

о част ”Архитектурна” - 2 календарни дни  

о част ”Конструктивна” - 2 календарни дни  

о част ”Електро” - 2 календарни дни  

о част ”Енергийна ефективност” - 2 календарни дни  

о част ”Пожарна безопасност” - 2 календарни дни  

о част ”План за безопасност и здраве ( ПБЗ )” - 2 календарни дни  
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о част ”План за управление на строителните отпадъци - 2 календарни дни 

 Контрол по качеството и съгласуваността на проекта - 17 календарни дни 

- Печат и окомплектовка на проектите - 2 календарни дни. Всеки един от проектантите 

разпечатва на хартиен носител в 5 (пет) екземпляра проектните части, за които отговаря. 

Оформя електронните документи, съгласно изискванията на Възложителя, описани в 

Техническото задание за проектиране. Ръководителя на екипа окомплектова в класьори 

всички проектни части, проверява за наличието на всички необходими документи, съставя 

приемно-предавателен протокол и оформя магнитните носители за Възложителя 

 Съгласуване изготвените окончателни проектни решения с Възложителя, и 

корекция при необходимост - 2 календарни дни, като тази дейност е след изготвянето на 

графичната част на проектите. 

-Внасяне на проекта в Общината за одобряване и издаване на Разрешение за строеж - 

1 календарен ден.“ 

  

Съгласно образец №1 и проекта на договор към документацията, срока за започване 

на изпълнението на проектиране, започва не от датата на получаване на Възлагателно 

писмо, а от датата на сключване на договора. Участникът в обяснителната си записка 

поставя условия към Възложителят които не са предвидени в документацията на 

обществената поръчка.  

На следващо място, за получаване на техническо задание за проектиране и проучване 

на изходните данни и оглед на сградата предмет на обособената позиция, в линейният 

план-график са предвидени общо 5 календарни дни, докато в обяснителната записка за 

предварително прединвестиционно проучване са посочено общо  14 календарни дни. 

Комисията е затруднена да прецени, кои от посочените дни по дейности съответстват 

на посочените такива в линейният план график, поради липсата на еднаквост в 

информациите. 

Несъответствие в информацията на графика има и при посочените в т.ч. чрез цветово 

изразяване на подготвянето на всяка от проектните части с посочената за тях информация в 

Обяснителната записка. В линейният план график за изпълнението на всяка от частите от 

Архитектурна до Сметна документация включително са предвидени  по общо 20 

календарни дни за изпълнението на всяка от частите. В същото време в Обяснителната 

записка участникът е посочил че е предвидил време за изпълнението на част Архитектурна 

от 15 календарни дни, за част Конструктивна,  ЕЛ, Енергийна ефективност, Пожарна 

безопасност, План за безопасност и здраве, План за управление на отпадъците, спрямо 

посочените за тях в обяснителната записка по 12 календарни дни. 

Комисията отново е затруднена да прецени, кои от посочените дни по дейности 

съответстват на посочените такива в линейният план график, поради липсата на еднаквост в 

информациите. 

Несъответствието на тази част от информацията в обяснителната записка и линейният 

план- график не доказва възможностите и гаранциите на участника, с които  посочва, че ще 

изпълни поръчката в частта на проектирането, качествено и в срок. 

 

6. В Линеен план - график (описание на дейностите по проектиране) на участника е 

представена информация за дейности, необходим персонал, норма време, брой 
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(календарни) дни, срок за проектиране (в календарни дни). В план-графика е включена и 

информацията за изпълнение на ВиК част, съответно чрез ВиК експерт. 

Като неразделна част от Обяснителната записка, участниците трябва да представят  

подробен линеен календарен график  за дейностите на поръчката - по етапност на 

изпълнението и разпределение на ресурсите и работната ръка.  

Обхвата и съдържанието на проектната документацията е изрично указан в 

техническата спецификация и включва: изпълнение на Работен проект, с части: 

„Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна 

безопасност“, „Сметна документация“, „План за безопасност и здраве“ и „План за 

управление на строителните отпадъци“ със посочени изисквания, съдържание и обхват за 

всяка проектна част. 

Липсва в документацията изискване към участника за изработване на ВиК част, 

съответно и необходимостта от ВиК експерт. 

Също съгласно Образец №1, респ. документацията за участие в процедурата, ще 

бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложения 

срок за изпълнение и линейния календарен график  и/или е констатирано несъответствие 

и/или разминаване между информацията в Обяснителната записка за изпълнение / 

линейния календарен график / техническата спецификация …“ 

Участникът е предложил, съответно и включил в ценовото си предложение 

използването на експерт и изпълнението на проектна част, която не е изискана от 

Възложителя в обществената поръчка. 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите.“  

Съгласно условията на документацията за обществена поръчка, участник в чието 

техническо предложение се установи, че не гарантира изпълнението на дейностите, не 

съответства на изискванията на Възложителя по процедурата и ЗОП, не са описани 

факторите, предмет на оценка, както и такива, в които е констатирано разминаване между 

предложения срок за изпълнение и линейния календарен план и/или е констатирано 

несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка за 

изпълнение / линейния календарен график / техническата спецификация … - се отстранява 

от процедурата.   

            Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 

02.12-64 от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени 

обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в 

законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на 

обществена поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията 

по провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за 

съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички 

участници. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и 

проверява за съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал. 1 от 

ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 
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     Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този 

смисъл, така представената от участника оферта се явява  „Неподходящ оферта” по смисъла 

на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

4. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „РЕНЕД“ ЕООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 29 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 89 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнено СМР – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за организация и изпълнение на обществената поръчка, заедно с линеен календарен график 

за изпълнение, диаграма на работната ръка за изпълнение на дейностите по СМР, 

план-график за организация на работата. 

След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

1. В приетите  Методическите указания за изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради са описани допустимите 

дейности за енергийно обновяване. Съгласно указанията: „Техническият/работният 

проект за нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, 

които са допустими за получаване на ФП по програмата.“ 

От направеният обстоен анализ на обяснителната записка за изпълнение на поръчката, 

комисията установи, че участникът е предложил изпълнението на мерки, които са 

изключени като допустими в методическите указания на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, съответно при изпълнението 

на такива дейности, възложителят няма да получи финансиране по програмата за тях. 

На стр. 40-41 от обяснителната записка е представена следната информация: 

„При разработването на тази част ще имаме предвид спазването на пасивни и активни 

мерки за пожарна безопасност.  

Пасивните мерки за пожарна безопасност обхващат проектни обемно планировъчни и 

функционални показатели на строежа, в т.ч. стълбищни клетки (брой, разположение, 

изпълнение, осветление), отделяне помещения на разпределителни електрически табла 

складови и производствени помещения, разстояния между сградите и съоръженията; брой 

и размери на евакуационните изходи от сградата, размери на пътищата за евакуация, 

пътища за противопожарни цели, отстояния от сгради и съоръжения на строежа до 

надземни и подземни инженерни проводи, и др.; Клас на функционална пожарна опасност; 

Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи-изчислителни 
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стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и на други 

допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта на строежа, в зависимост от 

вида и предназначението ме, в т.ч. носещи стени и колони, междуетажни конструкции, 

фасадни и вътрешни стени, стени на евакуационните пътища, стълбищни рамена, 

инсталационни шахти, стени на складове   и производствени помещения, врати в  

пожарозащитните прегради; изчислителна (проектна) граница на огнеустойчивост на 

огнезащитаваните конструктивни елементи на сградата (огнезащита на стоманени 

конструктивни елементи с огнезащитни бои и състави, в т.ч. вида на сечението на 

стоманените конструктивни елементи, фактора на масивност, технически характеристики 

на огнезащитния състав); класове по реакция на огън на продуктите  за конструктивни 

елементи, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за 

технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, 

електрически и др.), в зависимост от вида на сградата и предназначението на помещенията. 

При проектирането на настоящата част, ще се вземат предвид и изведените констатации за 

пасивните мерки за пожарна безопасност от Доклада за резултатите от обследването от 

установяване на техническите характеристики на обекта.“    

Съгласно Методическите указания за изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност в многофамилните жилищни сгради „При изготвяне на проектна 

документация, екипът на външния изпълнител за разработване на инвестиционен проект 

ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и 

енергийно обследване с ЕСМ“. 

В приложените към техническата спецификация доклади и технически паспорт изрично са 

изведени като информация задължителните мерки които са допустими по програмата.  

Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи мерки 

за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно 

разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради. Работният проект за нуждите на енергийното обновяване следва да 

съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по 

програмата. 

Предложените в обяснителната записка пасивни мерки не съответстват на направените от 

възложителя указания в документацията за участие в процедурата, поради което комисията 

единодушно взе решение на предложи участника за отстраняване на основания чл. 107, т.2, 

буква „а” от ЗОП. 

2. На стр. 20 от обяснителната записка, в раздел „Съгласувателен етап“ участникът 

предлага следната организация на изпълнение:    

„Съгласувателния етап ще е с продължителност  60 (шестдесет) дни, в съответствие с План 

- график за организация на работа. В него изготвената проектна документация ще бъде 

съгласувана с отговорните контролиращи инстанции.  

Всички документи - графични и текстови на инвестиционния проект се подписват и 

подпечатват от съответния класифициран специалист. Освен с отговорните институции, 

всяка проектна част задължително ще се съгласува от проектантите на другите 

взаимообвързани проектни части, а всички проектни части, касаещи енергийната 

ефективност.“ 
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  Видно от представеният План-график и предвид направеното предложение на стр. 

20-21 от обяснителната записка, посочената от участника дейност - съгласувателен етап ще 

се изпълнява от 30 - ият до 89 -ият ден след декларираните в Образец №1 - 29 календарни 

дни срок за изпълнение на проектирането. Или чрез така представената информация, 

участникът ще предаде на Възложителят на 29 - ият календарен ден проект с части, които не 

са съгласувани от проектанти, от експлоатационните дружества и от главният архитект на 

общината, като са ангажира да осъществи тази дейност извън декларираният срок от 29 

календарни дни.   

Съгласно техническата спецификация към документацията, „Проекто-сметната 

документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите от 

екипа, избран по реда на ЗОП с правоспособност да изработват съответните части…“ 

„Изпълнителят трябва да представи работен инвестиционен проект за енергийно 

обновяване в обхват, съгласно изискванията на Наредба №4/2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти.“  

Съгласно чл. 8 (1) от наредбата, „Всяка проектна част задължително се съгласува от 

проектантите на другите взаимообвързани проектни части.“ 

От направеният обстоен анализ в настоящата констатация, комисията заключава, че 

участникът ще представи напълно съгласуван от експертите по части работен проект едва 

след 29-ият календарен ден, който посочва в Образец №1. 

В този случай, ако с участникът се пристъпи към сключване на договор за изпълнение, то 

тогава за възложителят ще бъде невъзможно да посочи конкретно число като срок за 

изпълнение на проектирането, така както е изискано в чл.11, ал.2, т.1 на проекта на договор 

- Приложение №2 от образците към документацията за участие, тъй като след 

декларираният срок от 29 календарни дни, участникът ще продължи действия по 

съгласувателни процедури със своите експерти по частите на проекта. По този начин се 

нарушава и възможността за ефективен контрол от страна на възложителя по спазване на 

срока за изпълнение на дейността предвид невъзможността за посочване на число в 

договора. 

Възложителят не е предвидил в документацията на поръчката възможност за предлагане на 

варианти от участниците. 

Указанията към участниците са категорични, а именно съгласно документацията за участие 

в процедурата /стр. 8-9/ - т.2.3.буква „б“ Срок за изпълнение - важи за всички обособени 

позиции - „Участниците предлагат срокове за изпълнение на съответните дейности, които 

не могат да надвишават, посочените от Възложителя максимални срокове за изпълнение на 

дейностите, предмет на обществената поръчка, както следва: - за изготвяне на работния 

инвестиционен проект - не повече от 30 календарни дни, считано от датата на пописване на 

договора с избрания изпълнител;“. 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 

спазват изискванията на възложителите.“  

Съгласно условията на документацията за обществена поръчка, участник в чието 

техническо предложение се установи, че не гарантира изпълнението на дейностите, не 

съответства на изискванията на Възложителя по процедурата и ЗОП, не са описани 

факторите, предмет на оценка, както и такива, в които е констатирано разминаване между 

предложения срок за изпълнение и линейния календарен план и/или е констатирано 

несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка за 
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изпълнение / линейния календарен график / техническата спецификация … - се отстранява 

от процедурата.   

Решението на комисията е подкрепено и от Решение №1124/02.02.2015 г. на ВАС по адм. 

Дело №14119/2014 г. 

 3. На следващо място, комисията направи анализ на предложената от участника 

информация за организационната структура и описание на разпределението на 

отговорностите и задачите между членовете в екипа на участника, като установи следното: 

 На стр. 124 от Обяснителната записка за изпълнение, участникът е предложил лице, 

за което от възложителя не са поставени минимални изисквания за допустимост като  лице 

от екипа в проектиране, а именно: 

 „- Ръководител на проектантския екип 

 Покрива изцяло минималните изисквания на Възложителя за образование, 

квалификация, правоспособност и опит. Доказаният му опит в 

управление/координиране на договор за проектиране на енергоефективни мерки, гарантира 

качественото изпълнение на дейностите по проектиране и АН, без да се пренебрегват 

препоръките на Възложителя и при спазване на предложените от нас срокове.“ /стр. 124/ 

Посочени са и длъжностните компетенции на ръководителя на проектантския екип. 

 Както в обявлението на обществена поръчки, така и в документацията за участие, 

възложителят е посочил точно кои трябва да бъдат лицата включени в екипа за проектиране 

на работния проект. Това са:  

- За част „Архитектура“ - 1 проектант; 

- За част „Конструкции“ - 1 проектант; 

- За част „Електро“ - 1 проектант; 

- За част „Енергийна ефективност“ - 1 проектант; 

- За част „ПБЗ“ - 1 проектант; 

- За част „Пожарна безопасност“ - 1 проектант; 

- За част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант; 

Като освен това е дал и възможност на участниците един проектант да може да бъде 

посочен като проектант на повече от една част, в случай че притежава съответната пълна 

проектантска правоспособност. 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 

спазват изискванията на възложителите.“  

Участникът не е посочил, че ръководителят на проектантския екип е лице, което съвместява 

и други изискани от възложителя проектанти за проектантския екип.  

Нито в обявлението за обществена поръчка, нито в документацията за участие 

Възложителят не е поставил конкретни изисквания за образование, квалификация, 

правоспособност и опит за лице на позицията ръководител на проектантския екип. 

Съгласно Документацията за участие в процедурата, в раздел II е указано на участниците да 

представят Подробен Линеен график за дейностите по поръчката - по етапност на 

изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила.  
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Към Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, участникът е приложил два 

графика, като първият е линеен календарен график с посочване на дейностите за 

изпълнение, с начало, край и продължителност в дни за всяка дейност, а вторият - план - 

график за организация на работата е с посочване на  изпълнението по дейностите обобщено 

по части, който също съдържа информация за начало, край и продължителност в дни за 

всяка обобщена част. 

Както в линейния календарен график, така и в план-график за организация на работата, 

комисията не установи информация за разпределението на ресурсите и работната сила, така 

както е изискано в документацията за участие в процедурата /на стр. 28 от документацията/.  

Изискването на Възложителя за съдържането на такава информация в линейният график е 

направено с оглед установяване на съответствие между представената информация в 

графика и предложената организация на изпълнение на поръчката. Така представена 

информацията в линейните графици на участника показва само разпределение на времето 

за изпълнението на дейности, но не и с какъв ресурс, в т.ч. и работна сила ще бъдат вложени 

при изпълнение на дейностите в посоченото от участника време. 

Това изискване на Възложителя се потвърждава и от следващият запис в документацията за 

участие в процедурата който съдържа следното: „Предложения линеен график е тясно 

свързан  с технологично-строителната програма (обяснителна записка) за изпълнение 

предложена от участника.“ 

На следващо място, комисията установи, че в приложените линейни графици участникът не 

е посочил количеството работа, което ще се изпълни по видове дейности. 

Всички дейности, които са определени като допустими, са посочени с конкретните им 

количества и мерни единици в приложените към техническата спецификация технически 

паспорт, доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите 

характеристики, архитектурно заснемане, доклад от обследване на енергийни 

характеристики, вкл. сертификат за енергийни характеристики, т.е. били са известни на 

всички участници с обявяването на процедурата. 

Според чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Комисията, като помощен орган на възложителя, е длъжна стриктно да се съобразява с 

предварително одобрените от възложителя условия предвид императивното изискване на 

разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, регламентираща, че комисията разглежда 

допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия. На комисията е вменено задължение да предлага за отстраняване участник, който 

е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, съдържащи се 

в обявлението и/или документацията за участие. 

От така направеният анализ на съдържанието на Обяснителната записка за изпълнение на 

поръчката на участника - „РЕНЕД” ООД, комисията взе единодушно решение да 

предложи участника за отстраняване. 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 от 

дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 
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с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

    Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този 

смисъл, така представената от участника оферта се явява  „Неподходящ оферта” по смисъла 

на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

5. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 89 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнено СМР – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за организация и изпълнение на обществената поръчка, заедно с линеен календарен график, 

диаграма на работната ръка, график за разпределение на ресурсите. 

След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

1. На стр. 11 от Обяснителната записка да изпълнение на поръчката, участникът е 

посочил че предложеният срок от него за изпълнение на проектиране, ще включва времето 

от откриване на строителната площадка до подписване на приемо-предавателен протокол. 

Съгласно условията на Образец №1 - Предложение за изпълнение на поръчката, 

участниците следва да посочат срок за изпълнение на проектирането в календарни дни, но 

считано от датата на подписване на договора. Образеца е неразделна част от 

документацията за участие в процедурата. 

Обстоятелството, че срокът започва да тече от датата на подписване на договора се 

потвърждава и от проекта на договор- Приложение № 2, и по конкретно в чл. 11, ал.2, т.1. 

2. Комисията установи разминаване между информацията в Обяснителната записка за 

изпълнение и приложеният към нея линеен график.  

В Обяснителната записка за изпълнението на дейност „Топлинно изолиране на 

таванска плоча“ на стр. 24 участникът е посочил, че ще изпълнява дейността /подетап/ за 56 

календарни дни. В същото време в приложеният линеен календарен график, за същата 
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дейност участникът е посочил, че ще се изпълни за 52 календарни дни. Участникът сам е 

избрал да визуализира изпълнението на всяка поддейност от дейност „Топлинно изолиране 

на таванска плоча“ чрез запълване на кутийка/и от графика и посочване на число 

съответстващо на брой заети работници. Видно от начина на визуализация на запълнените 

кутийки - дни, се получава числото 52, а не 56. 

По аналогичен начин в Обяснителната записка за изпълнението на дейност 

„Топлоизолация под“ участникът е посочил, че ще изпълнява дейността /подетап/ за 59 

календарни дни. В същото време в линейния календарен график за същата дейност 

участникът е посочил, че ще се изпълни за 23 календарни дни. Участникът сам е избрал да 

визуализира изпълнението на всяка поддейност от дейност „Топлоизолация под“ чрез 

запълване на кутийка/и от графика и посочване на число съответстващо на брой заети 

работници. 

В Обяснителната записка за изпълнението на дейност „Подмяна стълбищно 

осветление и осветление в общите части в сутерена“ участникът е посочил, че ще изпълнява 

дейността /подетап/ за 24 календарни дни. В същото време в линейния календарен график 

за същата дейност участникът е посочил, че ще се изпълни за 4 календарни дни. Участникът 

сам е избрал да визуализира изпълнението на всяка поддейност от дейност „Подмяна 

стълбищно осветление и осветление в общите части в сутерена“ чрез запълване на 

кутийка/и от графика и посочване на число съответстващо на брой заети работници. 

В Обяснителната записка за изпълнение на дейност „Архитектурно - строително 

дейности“ участникът е посочил, че ще изпълнява дейността /подетап/ за 59 календарни 

дни. В същото време в линейния календарен график за същата дейност участникът е 

посочил че ще се изпълни за 26 календарни дни. Участникът сам е избрал да визуализира 

изпълнението на всяка поддейност от дейност „Архитектурно - строително дейности“ чрез 

запълване на кутийка/и от графика и посочване на число съответстващо на брой заети 

работници. 

Липсата на запълнени кутийки в периода на изпълнението на дадена поддейност 

/подетап/, показва, че в този период не се работи по нея. Това се потвърждава и от 

посочените от самия участник брой дни в колоната с наименование „необходими 

календарни дни“, които като общ брой за всяка поддейност съответстват на запълнените 

броя кутии за нея. 

Единствено съвпадение между информацията в Обяснителната записка и линейният 

календарен график комисията констатира само при дейностите „Подготвителни 

мероприятия“, „Конструктивно - технически мероприятия“ и „Приемане на обекта“. 

Съответствието на представения план-график за организацията на работата като 

време за изпълнение на дейностите за СМР е и един от факторите за оценка на техническото 

предложение. 

 Указанията в документацията за участие в процедурата относно действията на 

комисията да отстрани участник в чиято оферти се установи разминаване между 

информацията в Обяснителната записка за изпълнение и линейният календарен график са 

категорични.  

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите.“  
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От така направеният анализ на съдържанието на Обяснителната записка за 

изпълнение на поръчката на участника - „Интерхолд“ ЕООД, комисията взе единодушно 

решение да предложи участника за отстраняване. 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

    Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този 

смисъл, така представената от участника оферта се явява  „Неподходящ оферта” по смисъла 

на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

  

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

1. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „НСК СОФИЯ“ ЕООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнено СМР – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, линеен календарен план, диаграма на работната 

ръка. 

След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

1. Съгласно документацията за участие от Обяснителната записка за изпълнение на 

поръчката, „Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за намеренията на 

участника, свързани с изпълнението на поръчката, както по организацията и изпълнението 

на проектирането и СМР, така и вземане на необходимите мерки за намаляване 
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затрудненията за обслужване дейността на живущите, възможни рискове и тяхното 

управление, замърсяване на околната среда…“ 

От извършения анализ на техническото предложение на участника и съдържанието на 

Обяснителната записка, комисията не установи информация която да показва  какви ще са 

намеренията на участника като мерки за намаляване на затрудненията за обслужване на 

дейностите на живущите. 

Съгласно приложените към техническата спецификация документи - технически 

паспорт и архитектурно заснемане е посочено, че „сградата се обитава 7 дни седмично от 

средно 88 човека.“ 

В обяснителната си записка участникът не е предложил какви ще бъдат действията 

му, като мерки с оглед намаляване на затрудненията за обитаващите сградата, които ще 

настъпят  по време на извършване на строително монтажните работи. 

Освен това в обяснителната записка за изпълнение на поръчката, участникът не е 

предвидил и изисканите съгласно документацията мерки за замърсяване на околната среда. 

Записът „Ще вземем всички необходими мерки за опазване на околната среда (на 

строителните площадки и на временните си строителна площадка), както и за недопускане 

на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, 

лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на поръчката.“, не 

показва какви точно ще бъдат предприетите от участника, респ. изпълнителят мерки които 

ще реализира в хода на изпълнението на поръчката. 

Информацията посочена в документацията за задължително съдържание на офертата 

е точно определена, като без наличието на такава, комисията не може да пристъпи към 

оценка на съдържанието на офертата на участника. 

Указанията за „Участник, в чието техническо предложение се установи, че не 

гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на изискванията на Възложителя по 

процедурата…. - се отстранява от процедурата.“ 

Изискване на Възложителят е участниците да представят в Обяснителната записка   

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както по организацията 

и изпълнението на проектирането и СМР, така и вземане на необходимите мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, възможни рискове и 

тяхното управление, замърсяване на околната среда, поради което за комисията не остава 

друга възможност освен да предложи участника за отстраняване на основание чл. 107, т.2, 

буква „а” от ЗОП. 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите.“  

 

2. Комисията установи несъответствие между информацията за предвидения човешки 

ресурс отразен в линейният календарен график и диаграмата за работна ръка: Това са: 

-  За 8 /осмо/ петдневие по графика е посочено, че ще участват 30 работника, а за 

същият период в диаграмата са отразени - 28; 

- за 9 /девето/ и 10 /десето/ петдневие по графика е посочено, че ще участват 32 

работника, а в същите периоди в диаграмата са отразени - 30; 

- за 12 /дванадесето/ петдневие по графика е посочено, че ще участват 28 работника, а 

за същия период в диаграмата са отразени - 30;   
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- За 13 /тринадесето/ и 14 /четиринадесето/ петдневие по графика е посочено, че ще 

участват 26 и 25 работника, а по диаграма са отразени - 28 и 27; 

- за 15 /петнадесето/ петдневие по графика е посочено, че ще участват 18 работника, а 

по диаграма са отразени - 20. 

Съгласно документацията за участие, в Обяснителната си записка участниците трябва 

да включат информация за разпределение на ресурсите и работната ръка. Информацията е 

необходимо не само като задължително съдържание, но и следва да послужи на комисията 

за извършване на оценка на участника относно фактора: „Съответствие на представения 

план-график за организация на работата като: а) време за изпълнение на дейностите - за 

проектиране и за СМР; б) технологична последователност; в) продължителност;“. 

Предвид представената разнородна информация в Обяснителната записка за 

изпълнение на поръчката, линейният календарен график и диаграма за работната ръка, 

комисията е възпрепятствана от възможността да пристъпи към оценка на офертата на 

участника по този фактор от подпоказател П1.   

 

1. На следващо място, съгласно документацията за участие в процедурата, /стр. 9/, 

участниците са длъжни да посочат срок за изпълнение за строителство - не повече от 90 

календарни дни, считано от датата на съставяне на Протокол обр. 2 от Наредба №3/ 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до датата на 

съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап 

от него) (приложение №15) от същата Наредба. Това изискване е посочени също и в 

Образец №1 - Предложение за изпълнение на поръчката, неразделна част от 

документацията. 

В приложения към Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, линеен 

календарен график, е посочено че от 111-ия до 115-ият ден участника, ще извърши - 

„Въвеждане на обекта в експлоатация, подписване на констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (Приложение №15) ……“. 

Съгласно Наредба №3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството въвеждането на обекта в експлоатация се извършва с документ - 

приложение №16 от наредбата, а не приложение №15.  

За комисията е невъзможно да прецени в кой момент точно ще приключи 115-иян ден 

от линейният график при изпълнението на строителството, дали това ще бъде - 

въвеждането на обекта в експлоатацията, т.е. оформяне и подписване на Протокол за 

установяване на годността за ползване на строежа - Приложение №16 от наредбата или 

подготвянето и подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (част, етап от него) (приложение №15), каквото е изискването посочено в 

документацията. 

Според чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Участникът не е спазил предварително обявените условията в документацията и не е 

предложил в Линеен календарен график като краен срока за подготвянето и подписването 

на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) 

(приложение №15). Налице е противоречива информация от участника, като от една страна 

в образец №1 е попълнен срок за изпълнение на СМР: 90 /деветдесет/ календарни дни 

считано от датата на съставяне на Протокол обр. 2 от Наредба №3/ 31.07.2003 г. за 
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съставяне на актове и протоколи по време на строителството до датата на съставяне на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) 

(приложение №15) от същата Наредба, а от друга страна като краен срок на завършване на 

строителството е посочен момента на въвеждане на обекта в експлоатация, при който се 

оформя Протокол за установяване на годността за ползване на строежа - Приложение №16 

от наредбата. 

 

Изрично е указано, че: ще бъдат отстрани предложения, в които е констатирано, че 

„не съответства на изискванията на Възложителя ….“ 

 

2. При извършеният обстоен анализ на информацията в Обяснителната записка за 

изпълнение на поръчката, комисията установи, че от участника не са предвидени дейности 

по демонтаж и премахване на старата хидроизолация при дейност - Полагане на 

топлоизолация по таванска плоча.  

Демонтажът на съществуващата хидроизолация която се изисква при изпълнението на 

задължителната мярка - „Цялостна подмяна на покривната хидроизолация.“ 

 

Ангажимент на участника е при подготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

Комисията, като помощен орган на възложителя, е длъжна стриктно да се съобразява 

с предварително одобрените от възложителя условия предвид императивното изискване на 

разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, регламентираща, че комисията разглежда 

допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия. На комисията е вменено задължение да предлага за отстраняване участник, който 

е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, съдържащи се 

в обявлението и/или документацията за участие. 

 

От така направеният анализ на съдържанието на Обяснителната записка за 

изпълнение на поръчката на участника - „НСК София” ЕООД, комисията взе единодушно 

решение да предложи участника за отстраняване. 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

apis://Base=NARH&DocCode=109180&ToPar=Art56_Al2&Type=201/
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          Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага 

на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 

107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за 

обществената поръчка и документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от 

ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В този смисъл, така представената от участника оферта се 

явява  „Неподходящ оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 

 

2. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „КОНТУР 7“ ЕООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнено СМР – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, линеен план график (описание на дейностите по 

проектиране), линеен план график (дейностите по СМР), диаграма на работната ръка. 

          След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

 

1. Декларираният от участника в образец № 1 - Предложение за изпълнение на 

поръчката срок за СМР е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до 

съставяне и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (част, етап от него) - приложение № 15 от Наредба № 3.  

На стр. 2 от Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, в обособен раздел 

участникът е посочил:  

„Ще бъдат изпълнени следните задължителни мерки: 

……………. 

Отстраняване на неправилните включвания в комините и ремонт на покритието на 

компрометираните в следствие на теча стени. 

11. Да се репатрират компроментираните бетонни и асфалтови настилки по 

периметьра на блока, така че да са водонепропускливи. 

12. Репариране на компроментираните настилки в баните, с цел прекратяване на 

течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки. Възстановяване на тези мазилки. 

13. Ако се вземе решение за укрепване на жилищния блок е необходимо да се 

разкрият основите и да се приведат във вид, удовлетворяващ поемането и предаването на 

товарите към земната основа, след разработването на конструктивен проект за целта. 

14. Подмяна на водопроводната инсталация в общите части от поцинковани тръби с 

полипропиленови тръби. 
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15. Подмяна на всички спирателни кранове на тръбите в първия надземен стопански 

етаж, захранващи вертикалните клонове. 

16. Топлоизолация на откритите водопроводните клонове в сутерена срещу конденз  

17. Подмяна на отделните участъци от канализационната инсталация в общите части с 

цел ликвидиране на течовете; 

18. Монтиране на сухотръбие в стълбищната клетка на всеки вход в съответствие с 

изискванията на чл. 207 на Наредба N 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност; 

19. До 100 м от сградата монтиране на надземен ПХ 70/80; 

20. Изпълнение на дренаж около сградата и мероприятия по вертикалната планировка 

с цел изолиране на подпочвената влага.“ 

 

Съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка, допустими дейности 

за  финансиране по сградите са: 

„Дейност по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост 

от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, 

които са предписани в техническото обследване като задължителни за съответната сграда; 

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването 

за енергийна ефективност като задължителни за сградата; …..“  

Посочените от участника дейности от т. 11 до т. 20 не са задължителни, а 

препоръчителни, съгласно приложените към документацията Технически паспорт с рег. 

№ 02 от 10.02.2017 г. и Доклад за резултатите от обследването за установяване на 

техническите характеристики на обект: Жилищна сграда с административен адрес гр. 

Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97. Изискването за финансиране на допустимите дейности е 

регламентирано и в Методическите указания на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

Съгласно Методическите указания на Националната програма за енергийна 

ефективност при многофамилни жилищни сгради: 

„Допустими дейности: 

Допустимите дейности за финансиране са: 

 дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в 

зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на 

многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за 

сградата в техническото обследване; 

 дейности по обновяване на общите части на многофамилните жилищни 

сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани 

като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност..“ 

В прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция 2: МЖС с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно 

жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена в размер на 514 594, 80 лв. без ДДС, 

няма предвидени средства за изпълнението на препоръчителни мерки от приложените към 

Техническата спецификация Технически паспорт, Доклад за резултатите за обследването, 

за установяване на техническите характеристики и Доклад за обследване на енергийните 



45 

характеристики, а само за задължителните мерки определени с тях. Изпълнението и 

финансирането на препоръчителните мерки, би било в противоречие с условията на 

националната програма. 

Посочване на изпълнението на някои от дейности, като репариране на 

компрометираните настилки на баните, репариране на компрометираните бетонни и 

асфалтови настилки по периметъра на блока и др. от препоръчителните мерки е направено 

от участника и в приложеният към Обяснителната записка Линеен график (Описание на 

дейностите по СМР) с предвидено за тях време за изпълнение, включено в общият срок от 

90 календарни дни декларирани в Образец № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката.  

Съгласно Документацията за участие в обществената поръчка, „Участник в чието 

техническо предложение се установи, …… че не съответства с изискванията на 

Възложителят по процедурата …. е констатирано разминаване между информацията в 

Обяснителна записка за изпълнение ….. / техническата спецификация …. - се отстранява от 

процедурата“. 

 

2. На стр. 21 от обяснителната записка на участника е записано: „Към проекта ще се 

изготви и Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 

169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. Дружеството е вписано в Регистъра на АУЕР  за лицата имащи право 

да извършващ обследване за енергийна ефективност на сгради и има право да изготвя 

Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 169, ал. 1, 

т. 6 от ЗУТ.“ 

Съгласно техническата спецификация - „Доклад за съответствие на инвестиционния 

проект със съществените изисквания към строежите се изготвя от външен изпълнител, 

който ще осъществява строителен надзор, и ще бъде избран от Възложителя по реда на 

Закона за обществени поръчки (ЗОП).“ т.е. изготвяне на каквито и да е доклади за 

съответствие не е предмет на настоящата поръчка, и за тях не е предвидено финансиране от 

посоченото в раздел прогнозна стойност на обявлението. 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, Обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на 

техническата спецификация, с което участникът не се е съобразил. 

3. На стр. 54 и 55 от обяснителната записка на участника  е описана предложената от 

участника технология на изпълнението на полагане на топлоизолация на покрив. 

Информацията е обособена в подраздел: „Полагането на хидроизолацията ще се извърши 

на следните етапи:“  и съдържа предложение за следната технология на изпълнение: 

„При наклони на покрива над 15 % ивиците от рулонни материали се полагат 

перпендикулярно на билото на покрива.“ 

„При полагане на топлоизолация на скатни покриви се предвижда демонтаж на 

съществуващи керемиди, полагане на топлоизолация, обратен монтаж на керемиди. При 

наличие на счупени или компрометирани керемиди, се извършва доставка и монтаж на 

нови керемиди.“ 

„При компрометирана дървена покривна конструкция на скатен покрив се извършва 

демонтаж на керемиди, ремонт или направа на нова дървена покривна конструкция, 

полагане на хидроизолация и обратен монтаж на керемиди. При наличие на счупени или 

компрометирани керемиди, се извършва доставка и монтаж на нови керемиди.“ 
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Съгласно Документацията за обществена поръчка, обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката следва да бъде изготвяне при съблюдаване на изискванията на 

предложените мерки обследването за енергийна ефективност. В обследването ясно е 

посочено, че покривите на сградата са: плосък „студен“ с битумна хидроизолация  върху 

стоманобетонова покривна плоча над стоманобетонови тавански плочи….“ Покривът е 

визуализиран и чрез снимки на стр. 13/48 от доклада. „Покривната плоча е скатна с наклон 

5 % покрита с битумна хидроизолация.“, а не с керемиди както е в посочената технология 

на изпълнението му, както и не е с наклон над 15%. 

 

4.1. Съгласно Документацията за участие в процедурата, в техническото предложение 

участникът доказва възможностите си и гаранциите, които дава за изпълнение на поръчката 

(съгласно техническите спецификации) качествено и в срок. Декларираният от участника в 

образец №1 - Предложение за изпълнение на поръчката срок за проектиране е 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от датата на  подписване на договора.  

Обстоятелството, че срокът за изпълнение на проектирането започва да тече от датата 

на сключване на договора е посочено и в образеца на проекта на договор приложен към 

Документацията - чл. 11, ал. 2, т. 1. 

Като неразделна част от Обяснителната записка, участниците трябва да представят  

подробен линеен календарен график  за дейностите на поръчката - по етапност на 

изпълнението и разпределение на ресурсите и работната ръка.  

Обхвата и съдържанието на проектната документацията съгласно техническата 

спецификация, включва: Фаза на проектната документация: Работен проект, с части: 

„Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна 

безопасност“, „Сметна документация“, „План за безопасност и здраве“ и „План за 

управление на строителните отпадъци“ със посочени изисквания, съдържание и обхват за 

всяка проектна част. 

Също съгласно Образец № 1, респ. документацията за участие в процедурата, ще 

бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложения 

срок за изпълнение и линейния календарен график  и/или е констатирано несъответствие 

и/или разминаване между информацията в Обяснителната записка за изпълнение / 

линейния календарен график / техническата спецификация …“ 

Като неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката участникът е 

приложил Линеен план - график (описание на дейностите по проектиране).  

При направеният от комисията подробен анализ за съответствието на информацията в 

Линеен план - график (описание на дейностите по проектиране), Обяснителната записка за 

изпълнение и Техническата спецификация, се установи разминаване. 

 

В Линеен план - график (описание на дейностите по проектиране) на участника е 

представена информация за дейности, необходим персонал, норма време, брой 

(календарни) дни, срок за проектиране (в календарни дни). По дейности, информацията има 

следното съдържание: 

Проучване на обекта и измервания: 

1. Проучване на техническото задание за проектиране - участват всички експерти - 10 

работници, като изпълняват дейността  за 2 календарни дни; 
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2. Проучване на изходните данни  и оглед на сградата предмет на обособената 

позиция - участват всички експерти - 10 работници, като изпълняват дейността  за - за 3 

календарни дни;  

Проектиране на обекта: 

Изготвяне на работен проект по части: 

1. Архитектурна - участва експерт по част Архитектурна, като изпълнява дейността за 

20 календарни дни; 

2. Конструктивна/Конструктивно становище - участва експерт по част 

Конструктивна, като изпълнява дейността за 20 календарни дни;  

3. Електро - участва експерт по част Електроинсталации, като изпълнява дейността за 

20 календарни дни; 

4. ВиК - участва експерт по част ВиК, като изпълнява дейността за 20 

календарни дни; 

5. Енергийна Ефективност - участва експерт по част Енергийна Ефективност 

/Отопление, вентилация и климатизация, като изпълнява дейността за 20 календарни дни; 

6. Пожарна безопасност - участва експерт по част Пожарна безопасност, като 

изпълнява дейността за 20 календарни дни; 

7. План за безопасност и здраве - участва експерт по част ПБ,  като изпълнява 

дейността за 20 календарни дни; 

8. План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) - участва експерт по част 

ПУСО,  като изпълнява дейността за 20 календарни дни; 

9. Сметна документация - участват експертите по части Архитектурна, Сметна 

документация, Конструктивна, Технически контрол по част „Конструктивна“, Електро 

инсталации, ВиК, като изпълняват дейността за 20 календарни дни; 

Реализиране на проекта и предаване на възложителя: 

1. Преглед и редакция на готовата проекто-сметна документация - участват всички 

експерти - 10 работници, като изпълняват дейността  за 2 календарни дни; 

2. Разпечатване и заверка на проекто-сметната документация- участват всички 

експерти - 10 работници, като изпълняват дейността  за 2 календарни дни; 

3. Предаване на Възложителя - участва Водещият проектант като изпълнява 

дейността за 1 календарен ден. 

Видно от изложената информация, участникът е предвидил изпълнение на част ВиК, 

без същата да е изискана в Техническата спецификация неразделна част от Документацията 

за участие в поръчката, съответно за тази част не е предвидено финансиране по поръчката.  

 

4.2. Изискване в Документацията за участие в процедурата към участника е да 

представи технологична последователност на изпълнението на дейност проектиране. 

Комисията подложи на обстоен анализ информацията в Обяснителната записка за 

изпълнение на поръчката и приложеният към нея Линеен план - график (описание на 

дейностите по проектиране) с оглед за преценка на наличие на съответствие между двата 

документа и установи разминаване. 

В обяснителната записка е посочена следната информация:   

„РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ВРЕМЕТО В ЕКИПА: 

1. Предварителни инвестиционни проучвания: 
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- Получаване на Възлагателно писмо с изходни данни за проектиране - 1 календарен 

ден; 

- Преглед на препоръките в техническия паспорт и доклада за енергийна ефективност 

- 3 календарни дни; 

- Верификация на изходните данни - 3 календарни дни; 

- Документиране на предварителните инвестиционни проучвания - 3 календарни дни; 

- Съставяне на предварителна концепция за обхвата и структурата на всяка проектна 

част 3 календарни дни; 

2. Изготвяне на технически проект: 

- Запознаване на членовете на екипа със задание за проектиране и провеждане на 

координационна работна среща - 1 календарен ден; 

- Изготвяне на идея/концепция за най-доброто проектно решение - 3 календарни дни; 

- Съгласуване на идейната концепция с представители на Възложителя - 1 календарен 

ден; 

- Изготвяне на графичните части на проектите по отделните части. Заснемане на 

обекта/обектите при липса на заснемания: 

о Архитектура - подаване на подложка към проектантите по другите специалности и 

изготвяне на готова графична част с включено цветово решение - 15 календарни дни  

о Конструктивна и Количествена сметка към проектната част ( ако е необходимо ) - 12 

календарни дни. Дейности: заснемане и изготвяне на проект. Оглед и заснемане на 

описаните в техническият паспорт дефекти. 

 

о ЕЛ - с включена Количествена сметка към проектната част. Дейности: заснемане на 

актуалното състояние на инсталацията и проверка на предписанията в техническият 

паспорт и изготвяне на проект. Изготвяне на проект. Срок за изпълнение: 12 календарни 

дни. 

о Енергийна ефективност - Дейност: Изготвяне на проект. Срок за изпълнение: 12 

календарни дни. 

о Пожарна безопасност - Дейности: оглед на обекта и изготвяне на проект. Срок за 

изпълнение: 12 календарни дни. 

о План за безопасност и здраве и ако се налага специален режим по време на 

изпълнението на предвидените СМР-та - „Времева организация на движението”. Дейност: 

Изготвяне на проект. Срок за изпълнение: 12 календарни дни. 

о План за управление на отпадъците. - Дейност: Изготвяне на проект. Срок за 

изпълнение: 12 календарни дни. 

- Корекция, съгласно евентуални искания и забележки от Възложител. 2 календарни 

дни. 

- Изготвяне на текстовите части на проектите по отделните части.  

о част ”Архитектурна” - 2 календарни дни  

о част ”Конструктивна” - 2 календарни дни  

о част ”Електро” - 2 календарни дни  

о част ”Енергийна ефективност” - 2 календарни дни  

о част ”Пожарна безопасност” - 2 календарни дни  
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о част ”План за безопасност и здраве ( ПБЗ )” - 2 календарни дни  

о част ”План за управление на строителните отпадъци - 2 календарни дни 

 Контрол по качеството и съгласуваността на проекта - 17 календарни дни 

-Печат и окомплектовка на проектите - 2 календарни дни. Всеки един от проектантите 

разпечатва на хартиен носител в 5 (пет) екземпляра проектните части, за които отговаря. 

Оформя електронните документи, съгласно изискванията на Възложителя, описани в 

Техническото задание за проектиране. Ръководителя на екипа окомплектова в класьори 

всички проектни части, проверява за наличието на всички необходими документи, съставя 

приемно-предавателен протокол и оформя магнитните носители за Възложителя 

 Съгласуване изготвените окончателни проектни решения с Възложителя, и 

корекция при необходимост - 2 календарни дни, като тази дейност е след изготвянето на 

графичната част на проектите. 

-Внасяне на проекта в Общината за одобряване и издаване на Разрешение за строеж - 

1 календарен ден.“ 

  

Съгласно образец №1 и проекта на договор към документацията, срока за започване 

на изпълнението на проектиране, започва не от датата на получаване на Възлагателно 

писмо, а от датата на сключване на договора. Участникът в обяснителната си записка 

поставя условия към Възложителят които не са предвидени в документацията на 

обществената поръчка.  

На следващо място, за получаване на техническо задание за проектиране и проучване 

на изходните данни и оглед на сградата предмет на обособената позиция, в линейният 

план-график да предвидени общо 5 календарни дни, докато в обяснителната записка за 

предварително прединвестиционно проучване са посочено общо  14 календарни дни. 

Комисията е затруднена да прецени, кои от посочените дни по дейности съответстват 

на посочените такива в линейният план график, поради липсата на еднаквост в 

информациите. 

Несъответствие в информацията на графика има и при посочените в т.ч. чрез цветово 

изразяване на подготвянето на всяка от проектните части с посочената за тях информация в 

Обяснителната записка. В линейният план график за изпълнението на всяка от частите от 

Архитектурна до Сметна документация включително са предвидени  по общо 20 

календарни дни за изпълнението на всяка от частите. В същото време в Обяснителната 

записка участникът е посочил че е предвидил време за изпълнението на част Архитектурна 

от 15 календарни дни, за част Конструктивна,  ЕЛ, Енергийна ефективност, Пожарна 

безопасност, План за безопасност и здраве, План за управление на отпадъците, спрямо 

посочените за тях в обяснителната записка по 12 календарни дни. 

Комисията отново е затруднена да прецени, кои от посочените дни по дейности 

съответстват на посочените такива в линейният план график, поради липсата на еднаквост в 

информациите. 

Несъответствието на тази част от информацията в обяснителната записка и линейният 

план- график не доказва възможностите и гаранциите на участника, с които  посочва, че ще 

изпълни поръчката в частта на проектирането, качествено и в срок. 
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4.3. На стр. 16 от Обяснителната записка за изпълнение, участникът е представил 

информация с поименно посочване на лицата от екипа за изпълнение на проекта, а 

именно: 

1. Инж. Красимир Любомиров Томов - Ръководител на проектантския екип и 

проектант по част „Конструкции“ - с пълна проектантска правоспособност в 

професионалната си квалификация и валидно удостоверение за ППП за 2017 год. 

2. арх. Оксана Степановна Книш - Томова - проектант по част „Архитектура, по част 

„План за управление на строителните отпадъци" и по част „План за безопасност и здраве“- с 

пълна проектантска правоспособност в професионалната си квалификация и валидно 

удостоверение за ППП за 2017год. 

3. инж. Русалия Рангелова Стоянова - Пиндева - проектант по част „Електро” пълна 

проектантска правоспособност в професионалната си квалификация и валидно 

удостоверение за ППП за 2017год. 

4. инж. Румяна Живкова Кръстева- проектант по част „Енергийна ефективност" пълна 

проектантска правоспособност в професионалната си квалификация и валидно 

удостоверение за ППП за 2017 год. 

5. Инж. Димитър Георгиев Яръмов - проектант по част „Пожарна безопасност“ пълна 

проектантска правоспособност в професионалната си квалификация и валидно 

удостоверение за ППП за 2017 год. 

На стр. 18-20 е представено разпределение на дейностите на 8 /осем/ позиции при 

изпълнението на проектната част, докато в линейният план - график за част от дейностите е 

посочено изпълнение от 10 броя експерти. 

Налице е несъответствие на посоченият брой експерти в графика спрямо посочените 

такива в обяснителната записка. 

В тази част от информацията в обяснителната записка, участникът определя като 

Ръководител на проектантския екип проектанта който ще изпълнява част Конструкции, а на 

следващата страница - 17, е посочено: „ Ние сме възприели следната организация на 

взаимодействие при извършване на дейностите по работно проектиране: целият екип от 

експерти ще се ръководи от Ръководител на екипа ,като сме избрали ръководителят на 

проектантския екип да съвместява едновременно и позицията на проектант по част 

„Архитектура“,  тъй като тази част се явява водеща за останалите участници в екипа. 

От така представената информация, комисията не направи точна преценка кое от 

посочените лица всъщност е ръководителят на проектантския екип, а от там и кои 

отговорности и задачи се съвместяват за него, дали това са за проектната по част 

Конструкции или за проектанта по част Архитектура. 

 

4. На стр. 41 от Обяснителната записка за изпълнение на участника е предложена 

технология за изпълнение на дейността „Зидарски работи“. Информацията е със следното 

съдържание: 

„1. Изпълнението на зидариите се извършва в съответствие с проектната 

документация за вида и размера на зидовете; вида и качествата на зидарийните тела и 

разтвора. 
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1. Преди изпълнението на тухлените зидарии се вземат бележки от работния 

чертеж; пренасят се нужните материали при зидането, подреждат се тухлите на банки до 

работното място, пребъркват се и се обогатяват разтворите с цимент. 

2. При зидането ще се спазва линията на зида, хоризонталното положение на 

редовете, вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесиране  на зидовете и подвеждане 

на редовете с канап и равнинността на степените в съответствие с изискванията на 

проекта…….“ 

Неразделна част от документацията е техническата спецификация, технически 

паспорт,  доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите 

характеристики, Архитектурно заснемане, доклад от обследване за енергийни 

характеристики, вкл. сертификат за енергийни характеристики. 

Изискване към участниците съгласно документацията за участие в процедурата е да 

представят Обяснителна записка за изпълнението на поръчката, която са бъде изготвена 

при съблюдаване на изискванията на  Техническите спецификации, предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата, технически паспорт…..“ От 

обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както и организацията и 

изпълнението на СМР. 

От така представената информация в обяснителната записка на участника, се предлага 

технологията за изпълнението на дейност, която не е предвидена в приложените към 

техническата спецификация документи, нито в самата спецификация.  

Изпълнението на дейности които не са предмет на предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата биха допринесли до загуба на 

финансови средства за Възложителя поради тяхното невъзстановяване от Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

От обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа 

за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката. 

Съгласно документацията - „Участник, в чието техническо предложение се установи, 

че не гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на изискванията на 

Възложителя по процедурата и ЗОП, не са  описани факторите, предмет на оценка …  - се 

отстранява от процедурата.“       

Съгласно условията на документацията за обществена поръчка, участник в чието 

техническо предложение се установи, че не гарантира изпълнението на дейностите, не 

съответства на изискванията на Възложителя по процедурата и ЗОП, не са описани 

факторите, предмет на оценка, както и такива, в които е констатирано разминаване между 

предложения срок за изпълнение и линейния календарен план и/или е констатирано 

несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка за 

изпълнение / линейния календарен график / техническата спецификация … - се отстранява 

от процедурата.   

   Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 

02.12-64 от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени 

обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в 

законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на 
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обществена поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията 

по провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за 

съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички 

участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и 

проверява за съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от 

ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

                   Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  

предлага на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на 

основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в 

обявлението за обществената поръчка и документацията и на основание чл. 107, т.2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В този смисъл, така представената от участника 

оферта се явява  „Неподходяща оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

3. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „МИСТРАЛ 7“ ООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 26 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 89 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнено СМР – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, линеен календарен график, диаграма на работната 

ръка. 

          След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

 

Техническото предложение на участника включва задължителното съдържание по чл. 

39, ал. 3, т.1 от ППЗОП. Информацията се съдържа в 90 страници. 

 Комисията подложи информацията в техническото предложение на участника на 

задълбочен анализ с оглед проверка за съответствие със съдържание съгласно 

предварително обявените от Възложителя условия, като констатира, че е налице 

съответствие с тях. 

Участникът декларира следните срокове за изпълнение: 

• Срок за проектиране: 26 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  
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• Срок за изпълнение на СМР: 89 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до 

съставяне и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (част, етап от него) - приложение № 15 от Наредба № 3. 

Предложените от участника срокове за изпълнение на дейностите за проектирани и 

СМР са съобразени с поставените от Възложителя максимални срокове. 

В Образец №1 участникът е попълнил изискуемата за образеца информация. 

Предложеният от него гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности е 

в съответствие със сроковете посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти. 

В раздел I. „Описание на организация на процеса на изпълнение“ на „А) проектиране 

и осъществяване на авторски надзор“, и „Б) изпълнение на СМР“ участникът е описал 

организацията, която ще създаде за изпълнение на проектиране и осъществяване на 

авторски надзор на обекта и изпълнение на строителните дейности предмет на обособената 

позиция. Предложеното описание е в съответствие с представената към документацията за 

участие в процедурата техническа спецификация, като са включени всичко задължителни 

мерки обект на поръчката. Посочена е изходната информация, която ще бъде използвана за 

подготвяне на работния проект по части, както и етапите на фактическата организация. 

Посочени са нормативните актове и изисквания, на които ще отговаря изпълнението 

на предложените дейности, както и това че материалите ще бъдат придружени със 

съответните сертификати за качество. Контролът върху качеството на доставените 

материали ще съответства на изискванията на входящ контрол и методиките на съответните 

стандартизирани документи. При предложената организация на строителството са 

обособени етапите - разпределяне на задълженията и отговорностите между всички 

участници в процеса на строителството, определяне на представител за комуникация с 

възложителя, строителния надзор и сдружението на собствениците, назначаване на 

отговорник на доставките, одобряване и приемане на материалите, създаване на бригади за 

конкретните видове СМР, стриктно следене за съблюдаване на изготвения график и 

диаграма на работната ръка, организация по създаване на условия за безопасност, както на 

работещите, така и на живущите, организация за предаване на завършения обект.    

В  друг обособен раздел II. Описание технологична последователност и изисквания за 

качествено изпълнение на основните дейности на поръчката, участникът е изложил 

подробна информация за съдържанието на проекта, лицата от които ще бъде съгласуван, 

принципите които ще се приложат при подготвяне на проекта.  Предвиден е времевият 

ресурс за всяка една от поддейностите в хода на изпълнение на работния проект, който е в 

съответствие с информацията в приложеният линеен календарен график и диаграма на 

работната ръка. При изчисленията при проектиране, ще се спазва чл. 10а, ал.3 от Наредба 

№7 за енергийна ефективност в сгради, като при необходимост ще бъдат извършени 

коригиращи изчисления на коефициента на топлопроводимост на топлоизолационните 

материали, съгласно приложение 4а от Наредба 7. Приложени са организационните 

възможности на участника и методи на работа гарантиращи качество на изпълнението на 

продукта от проектирането. Изложена е информация за съдържанието на частите на 

работния проект, като същата е в съответствие със поставените в техническата 

спецификация изисквания.   Към част Сметна документация е предвидено подготвяне на 
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анализи на единичните цени. Посочени са работните взаимовръзки между отделните 

проектанти, инженери и други лица участващи в изпълнението. Предвидена е ресурсна 

осигуреност при изпълнение на проектирането чрез посочване на съответните технически 

средства и предназначението им.  Посочена информация за изпълнение на авторски надзор 

в хода на изпълнението на дейностите. Относно изпълнението на строителните дейности 

участникът е предвидил основните видове организационни мероприятия необходими за 

започването на  работите, в т.ч. доставяне и съхранение на материалите. Със съответната 

технологична последователност са описани видовете дейности  предвидени в техническата 

спецификация, като информацията за тази последователност съответства на приложения 

линеен календарен график. В обособен раздел III. Организационна структура и описание на 

разпределението на отговорностите и задачите между членовете в екипа на участника, е 

посочена информация за задачите и отговорностите на ангажираният екип за проектиране и 

строителство. Чрез схема са представени взаимовръзките между тях.  Групите за 

изпълнение на видовете строителни дейности са посочени с брой лица в екип, като за всеки 

екип е посочено и съответното техническо оборудване с което ще бъде обезпечен в хода на 

изпълнение на задачите си. Представена е  информация за взаимодействие между всички 

участници в процеса на строителството, като е включен и представител на сдружението на 

собствениците. Предвидени са мерки за здравословни и безопасни условия на работещите 

звена. Информация за съответствие на представеният план - график за организация на 

работата по етапи и видове дейности - задължителни мерки е изложена в обособен раздел 

IV. Посочени е съответната механизация, която ще бъде приложена в хода на изпълнение 

на строителните дейности. Предвидената технология на изпълнение на строителните 

дейности е съобразена с изискванията на Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради, техническата спецификация и документацията за 

поръчката. Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията за обслужване на 

дейностите на живущите са предвидени чрез опазване на имуществото им. В хода на 

изложението на обяснителната записка за изпълнение на поръчката са предвидени и 

възможни рискове които биха възникнали в хода на работата, както и управлението им. 

Предвиден е начин и средства на документиране на дейностите при изпълнението на 

поръчката. Посочени са отговорните лица за осъществяване на контрол на качеството. 

Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на поръчката са обособени 

в отделен раздел, в края на изложението на обяснителната записка. В линейния календарен 

график и в Обяснителната записка са предвидени 14 календарни дни в общия срок за 

изпълнение на строителството в случай на възникване на хипотеза на време с 

неблагоприятни атмосферни условия. 

                          От направеният обстоен анализ на техническото предложение и обяснителна 

записка за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че е налице 

задължителното съдържание поставено като минимално изискуемо съгласно 

документацията за участие в процедурата и техническата спецификация, съдържа се 

информация по всички фактори за оценка на техническото предложение, като въз 

основа на направеният при разглеждането анализ на офертата констатации, описани 

по-горе, комисията единодушно взе решение да оцени участника с максимален брой 

точки - 50 по подпоказател П1- показател за оценка на качеството. 
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4. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „АБВ-РУСЕ“ ЕООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 25 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 75 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнено СМР – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за организация и изпълнение на обществената поръчка, линеен календарен график и 

разпределение на работната ръка. 

                        След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

 

1. Съгласно Документацията за обществена поръчка, участниците в процедурата 

трябва да се съобразят със следното изискване: в Раздел II. е посочено: „Подробен Линеен 

график за дейностите на поръчката - по етапност на изпълнението и разпределение на 

ресурсите и работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с 

технологично-строителната програма (обяснителна записка) за изпълнение предложена от 

участника……………В представеният линеен график участникът трябва да включи всички 

дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия. 

От направеният анализ, комисията установи, че в приложеният към Предложението за 

изпълнение на поръчката Линеен календарен график и разпределение на работната ръка, 

участникът не е предвидил изисканите съгласно предварително обявените условия в 

документацията, дни за неблагоприятни атмосферни условия.  

2.Отделно от това, комисията установи, че от участника са предложени варианти в 

посоченият срок за изпълнение на строителството. Участникът е посочил в Линейният 

календарен график, че ще изпълни строителството в срок от 75 работни дни. В същото 

време е маркирал всеки седми ден в червено и е посочил буква „п“, което комисията приема 

за почивен ден, видно и от непосочването на използван човешки ресурс за тези дни, докато 

в приложеният в офертата си образец №1 - Предложение за изпълнение на поръчката е 

записал на стр. 2, че ще изпълни строителството за срок от 75 календарни дни. 

Изисквано е в документацията на обществената поръчка участниците да посочат 

срока за изпълнение на съответната дейност проектиране и строителство в календарни дни, 

а не в работни дни. 

В обявлението за обществена поръчка, в раздел II.2.10. - Информация относно 

варианти, Възложителят е отразил ясно и категорично отговор „не“. 

Отделно от това е и категорично условието в документацията за отстраняване на 

участник в случай, че в техническото предложение се установи, че е констатирано 

разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния календарен план и/или е 

констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна 

записка за изпълнение /линейния календарен график. 
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Информацията за срока, в който участникът ще изпълни строителните дейности, 

следва да се попълни в чл. 11, ал.1 от проекта на договор - Приложение №2  към 

документацията за обществена поръчка, на етапа когато участникът е избран за изпълнител 

и се подготвя договор с него. Невъзможността да се определи за какъв точно срок 

участникът ще изпълни дейността поставя в невъзможност Възложителя да попълни 

съответната част в договора, както и да осъществи на един по-късен етап правата си за 

контрол по цялостното изпълнение на договора. 

Съгласно приложеният образец на проект на договор в раздел „V. СРОКОВЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Чл. 11. (1) Мястото на изпълнение на всяка от дейностите е гр. Елена, ул. 

„______________________“ № _____ (описва се в зависимост от обособената позиция). 

(2) Сроковете за изпълнение на договора са както следва: 

……. 

Срок за изпълнение на СМР: __________________ (словом) календарни дни, считано 

от съставяне на Протокол обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството.“ 

 

3. На стр. 17 (с химикал - 21) от Предложението за изпълнение на поръчката, 

участникът е посочил, че ще изпълни строително монтажните работи на обекта с лица 

ангажирани в специализирани звена, както следва: 

„Звено Хидроизолации“ -  7 души; 

Звено „Дограма“ / 8 души; 

Звено „Електро“ - 4 души; 

Звено „Шпакловка и Бояджийски рабити“ - 6 души; 

Звено „Топлоизолации“ - 10 души; 

Общи работници - 2 души“; 

Видно от посочените брой лица, максималният им състав е общо 37 души, а не както е 

посочено в линейният график - 36 души. 

 

4. На стр. 20 (с химикал - 24), участникът е посочил: 

„Полагане на външна топлоизолация по цокъл. 

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS 50 мм, вкл. лепило, арм. 

мрежа, ъглови профили и крепежни елементи в/у цокъл.“ 

В същото време в линейният график е посочено „Направа топлоизолация по стени 

сутерен с XPS 80 мм …“ 

Видно от цитираната информация е налице разминаване на вида материал, който ще 

бъде вложен. 

 

5. На следващо място, в стр. 23 и 24 (с химикал - 27 и 28) участникът е представил чрез 

таблица информация за техническото оборудване, с което разполага. В същото време в 

приложеният Линеен график е посочил като разпределение на ресурсите в частта на 

оборудването само самосвал.  

Изрично е указано в документацията, че Участник, „в чието техническо предложение 

се установи, че ………. е констатирано несъответствие и/или разминаване между 

информацията в Обяснителната записка за изпълнение / линейния календарен график / 

……….. се отстранява от процедурата!“ 
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Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

                        Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага 

на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 

107, т. 1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за 

обществената поръчка и документацията и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от 

ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В този смисъл, така представената от участника оферта се 

явява  „Неподходящ оферта” по смисъла на §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за обществените поръчки. 

 

5. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „ПИРС-Д“ ООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 89 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнено СМР – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, линеен календарен график, диаграма на работната 

ръка, график за разпределение на ресурсите. 

                        След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

 

1. В Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, участникът е 

разпределил отговорностите и задълженията на екип от специалисти - основно техническо 

ръководство посочено в Линейния календарен график.  

Под т.2.4. е посочил задълженията и отговорностите на специалиста по отопление и 

вентилация. Предвидени задължения и отговорности на лицето са: „-ръководи дейности по 

монтирането на отоплително или охладително оборудване; - ръководи дейностите по 
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съединяване на тръбите, оборудването или на горивото, водата или охлаждащите елементи, 

за да се получи завършена система; - отговаря за качественото функциониране на 

отоплително или охладително оборудване; - носи отговорност за настъпили вреди от 

неизправности в ОиВ инсталациите.“  

В приложените към техническата спецификация документи е записано, че: 

„Жилищната сграда не е включена към централна отоплителна мрежа и няма изградена 

котелна инсталация за топлоснабдяване“ /стр.15/49 от Доклад за обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради. 

За специалиста от екипа на участника са разпределени задължения, които не са 

присъщи при изпълнението на строителни дейности предмет на поръчката.  

Като изискване в документацията е посочено условието че „От обяснителната записка  

Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за намеренията на участника, 

свързани с изпълнението на поръчката по организацията на изпълнение на СМР. 

 

2. Съгласно документацията за участие в процедурата - „Обяснителната записка 

за изпълнението на поръчката - следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията 

на Техническите спецификации, предложените мерки за конструктивни мероприятия и 

ремонтни работи  на сградата, техническия паспорт, доклада за резултатите от 

обследването за установяване на техническите характеристики, обследването да енергийна 

ефективност, изискванията към офертата и декларираните условия за изпълнение на 

поръчката, разпределение на ресурсите и работната ръка“. На всички участници е 

предоставена в електронен вид следната документация за обекта - Архитектурно заснемане, 

Доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики, 

Технически паспорт, Обследване за енергийна ефективност - доклад и резюме и 

Сертификат за енергийна ефективност. 

В раздел VII - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР -Методология на основните видове 

строително - монтажни работи, т. 11. Тенекеджийски работи, участникът предлага 

изпълнение на „Водосточни тръби и олуци - Монтиране на водосточните тръби и олуци, 

спазвайки техническата документация. За олуците първо се монтират скобите с помощта на 

винтове на разстояние не по-голямо от 600 мм. ……“ 

Освен като информация в Обяснителната записка за изпълнение, участникът е 

предвидил в Линеен календарен график, в раздел 5. Топлинно изолиране на таванска плоча, 

дейностите: 

- т. 11 - Доставка и монтаж на улуци машинно;  

 

Съгласно Техническо паспорт рег. № 02 от 10.02.2017 г. на стр. 26 са посочени 

Задължителните мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок на ул. „Иван 

Момчилов“ №97. В т. 2.5. от посочените задължителни мерки е предвидена „Цялостна 

подмяна на воронки…..“  

Съгласно условията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, както и съгласно условията на техническата 

спецификация - допустими дейности за финансиране по сградите са дейности по 

конструктивно възстановяване / усилване / основен ремонт в зависимост от повредите, 

настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са 

предписани в техническото обследване като задължителни за съответната сграда. 
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Изрично е указано, че: „Ще бъдат отстрани предложения, в които е 

констатирано………… разминаване между информацията в Обяснителната записка за 

изпълнение / линейния календарен график / техническата спецификация ….“ 

След анализ на информацията в Обяснителната записка за изпълнение в частта на 

раздел VII - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР -Методология на основните видове строително - 

монтажни работи, т. 11. Тенекеджийски работи и приложеният Линеен календарен график, 

в частта на дейностите в раздел 5. Топлинно изолиране на таванска плоча, комисията 

констатира, че са налице правни и фактически основания за отстраняване на участника от 

последващо участие.  

 

3.   Комисията установи разминаване между информацията в Обяснителната 

записка за изпълнение и линейния график.  

В Обяснителната записка за изпълнението на дейност „Топлинно изолиране на 

таванска плоча“ участникът е посочил, че ще изпълнява дейността за 56 календарни дни. В 

същото време в линейния календарен график за същата дейност участникът е посочил, че 

ще се изпълни за 52 календарни дни. Участникът сам е избрал да визуализира изпълнението 

на всяка поддейност от дейност „Топлинно изолиране на таванска плоча“ чрез запълване на 

кутийка/и от графика и посочване на число съответстващо на брой заети работници.  

По аналогичен начин в Обяснителната записка за изпълнението на дейност 

„Топлоизолация под“ участникът е посочил, че ще изпълнява дейността за 59 календарни 

дни. В същото време в линейния календарен график за същата дейност участникът е 

посочил, че ще се изпълни за 23 календарни дни. Участникът сам е избрал да визуализира 

изпълнението на всяка поддейност от дейност „Топлоизолация под“ чрез запълване на 

кутийка/и от графика и посочване на число съответстващо на брой заети работници. 

В Обяснителната записка за изпълнението на дейност  „Подмяна стълбищно 

осветление и осветление в общите части в сутерена“ участникът е посочил, че ще изпълнява 

дейността за 24 календарни дни. В същото време в линейния календарен график за същата 

дейност участникът е посочил, че ще се изпълни за 4 календарни дни. Участникът сам е 

избрал да визуализира изпълнението на всяка поддейност от дейност „Подмяна стълбищно 

осветление и осветление в общите части в сутерена“ чрез запълване на кутийка/и от 

графика и посочване на число съответстващо на брой заети работници. 

В Обяснителната записка за изпълнение на дейност „Архитектурно - строително 

дейности“ участникът е посочил, че ще изпълнява дейността  за 59 календарни дни. В 

същото време в линейния календарен график за същата дейност участникът е посочил че ще 

се изпълни за 26 календарни дни. Участникът сам е избрал да визуализира изпълнението на 

всяка поддейност от дейност „Архитектурно - строително дейности“ чрез запълване на 

кутийка/и от графика и посочване на число съответстващо на брой заети работници. 

 

Липсата на запълнени кутийки в периода на изпълнението на дадена поддейност, 

показва, че в този период не се работи по нея. Това се потвърждава и от посочените от 

самият участник брой дни в колоната с наименование „необходими календарни дни“, които 

като общ брой за всяка поддейност съответстват на запълнените броя кутии за  нея. 
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Единствено съвпадение между информацията в Обяснителната записка и линейният 

календарен график комисията констатира само при дейностите „Подготвителни 

мероприятия“, „Конструктивно - технически мероприятия“ и „Приемане на обекта“. 

 

Съответствието на представения план-график за организацията на работата като 

време за изпълнение на дейностите за СМР е и един от факторите за оценка на техническото 

предложение. 

 Указанията в документацията за участие в процедурата относно действията на 

комисията да отстрани участник в чиято оферти се установи разминаване между 

информацията в Обяснителната записка за изпълнение и линейният календарен график са 

категорични.  

 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите.“  

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

                       Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага 

на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 

107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за 

обществената поръчка и документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от 

ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В този смисъл, така представената от участника оферта се 

явява  „Неподходящ оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 

 

6. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от ДЗЗД „ЕКО СТРОЙ“ се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
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• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнено СМР – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, подробен линеен календарен график за изготвяне 

на инвестиционен проект, линеен календарен план-график за изпълнение на обекта, 

диаграма на работната ръка. 

                         След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

 

3. Съгласно Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, на стр. 13 и 14 

участникът е изложил следната информация: 

„РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ВРЕМЕТО В ЕКИПА: 

1. Предварителни инвестиционни проучвания 

- Получаване на Възлагателно писмо с изходни данни за проектиране - 1 календарен 

ден 

- Преглед на препоръките в техническия паспорт и доклада за енергийна ефективност, 

обстоен оглед на обекта от всеки член от проектантския екип - 3 календарни дни от 

получаване на Възлагателно писмо; 

- Верификация на изходните данни - 3 календарни дни след получаване на 

Възлагателно писмо; 

- Документиране на предварителните инвестиционни проучвания от всеки един 

проектант в екипа - 3 календарни дни след получаване на Възлагателно писмо; 

Предвид изложеното по горе, като следващо несъответствие с изискванията на 

Възложителя посочени в Документацията на поръчката, комисията констатира в 

посоченият от участника начален период на срока за започване изпълнението на 

проектиране от момента на получаване на Възлагателно писмо, а не от датата на сключване 

на договора, каквото е изискването на образец №1 и проекта на договор. 

 

2. На стр. 22 от обяснителната записка на участника е записано: „Към проекта ще се 

изготви и Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 

169, ал.1, т.6 от ЗУТ. Дружеството е вписано в Регистъра на АУЕР  за лицата имащи право 

да извършващ обследване за енергийна ефективност на сгради и има право да изготвя 

Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 169, ал.1, 

т. 6 от ЗУТ.“ 

 Съгласно техническата спецификация - „Доклад за съответствие на инвестиционния 

проект със съществените изисквания към строежите се изготвя от външен изпълнител, 

който ще осъществява строителен надзор, и ще бъде избран от Възложителя по реда на 

Закона за обществени поръчки (ЗОП).“ Т.е. изготвяне на каквито и да е доклади за 

съответствие не е предмет на настоящата поръчка, и за тях не е предвидено финансиране от 

посоченото в раздел прогнозна стойност на обявлението. 
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Съгласно Документацията за обществена поръчка, Обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на 

техническата спецификация, с което участникът не се е съобразил. 

 

3. На стр. 42 и 43 от Обяснителната записка за изпълнение на участника е предложена 

технология за изпълнение на дейността „Зидарски работи“. Информацията е със следното 

съдържание: 

„1. Изпълнението на зидариите се извършва в съответствие с проектната 

документация за вида и размера на зидовете; вида и качествата на зидарийните тела и 

разтвора. 

4. Преди изпълнението на тухлените зидарии се вземат бележки от работния 

чертеж; пренасят се нужните материали при зидането, подреждат се тухлите на банки до 

работното място, пребъркват се и се обогатяват разтворите с цимент. 

5. При зидането ще се спазва линията на зида, хоризонталното положение на 

редовете, вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесиране  на зидовете и подвеждане 

на редовете с канап и равнинността на степените в съответствие с изискванията на 

проекта…….“ 

Неразделна част от документацията е техническата спецификация, технически 

паспорт,  доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите 

характеристики, Архитектурно заснемане, доклад от обследване за енергийни 

характеристики, вкл. сертификат за енергийни характеристики. 

Изискване към участниците съгласно документацията за участие в процедурата е да 

представят Обяснителна записка за изпълнението на поръчката, която са бъде изготвена 

при съблюдаване на изискванията на  Техническите спецификации, предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата, технически паспорт…..“ От 

обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както и организацията и 

изпълнението на СМР. 

От така представената информация в обяснителната записка на участника, се предлага 

технологията за изпълнението на дейност, която не е предвидена в приложените към 

техническата спецификация документи, нито в самата спецификация.  

Изпълнението на дейности които не са предмет на предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата биха допринесли до загуба на 

финансови средства за Възложителя поради тяхното невъзстановяване от Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

От обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа 

за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката. 

Съгласно документацията - „Участник, в чието техническо предложение се установи, 

че не гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на изискванията на 

Възложителя по процедурата и ЗОП, не са  описани факторите, предмет на оценка …  - се 

отстранява от процедурата.“       

6. Несъответствие с представената в електронен вид техническа спецификация 

и документи към нея, комисията установи и за друга дейности.  



63 

На стр. 56 от обяснителната записка на участника  е предложена технология на 

изпълнението на полагане на топлоизолация на покрив. Информацията е обособена в 

подраздел: „Полагането на хидроизолацията ще се извърши на следните етапи:“  и съдържа 

предложение за следната технология на изпълнение: 

„При наклони на покрива над 15 % ивиците от рулонни материали се полагат 

перпендикулярно на билото на покрива.“ 

„При полагане на топлоизолация на скатни покриви се предвижда демонтаж на 

съществуващи керемиди, полагане на топлоизолация, обратен монтаж на керемиди. При 

наличие на счупени или компрометирани керемиди, се извършва доставка и монтаж на 

нови керемиди.“ 

„При компрометирана дървена покривна конструкция на скатен покрив се извършва 

демонтаж на керемиди, ремонт или направа на нова дървена покривна конструкция, 

полагане на хидроизолация и обратен монтаж на керемиди. При наличие на счупени или 

компрометирани керемиди, се извършва доставка и монтаж на нови керемиди.“ 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката следва да бъде изготвяне при съблюдаване на изискванията на 

предложените мерки обследването за енергийна ефективност. В обследването ясно е 

посочено, че покривите на сградата се разглежда като, „студен“ покрив с битумна 

хидроизолация.  Покривът е визуализиран и чрез снимки на стр. 14/46 от доклада. Не е 

показано по никакъв начин наличие на керемиди за които е необходимо да се извършват 

съответните демонтажни и монтажни дейности, както е в посочената технология на 

изпълнението му, както и не е с наклон над 15 %. 

Информацията на участника е представена в Обяснителната му записка за изпълнение 

в раздел с наименование „Технология за изпълнение на отделните СМР“, от която 

информация, комисията трябва да придобие представа за начина и организацията на работа 

на участника в съответствие с техническата спецификация, както и съответната 

технологичната последователност.  

От така представената информация комисията не може са установи съответствие с 

техническата спецификация, нито може да прецени какви точно са възможностите на 

участника за качествено изпълнение по съответната дейност, тъй като същата липсва в 

приложените техническа спецификация и документи към нея. 

Указанията на Възложителя поставени в документация са ясно разписани за 

участниците, в чието техническо предложение се установи, че не гарантира изпълнението 

на дейностите, не съответства на изискванията на Възложителя по процедурата и ЗОП, не 

са  описани факторите, предмет на оценка. 

7. На следващо място е установено несъответствие между посочените в 

линейният календарен график дни за дейността „Мобилизация, подписване на протокол за 

откриване на строителна площадка, временно селище и подготовка на площадката за СМР“ 

посочени че ще изпълнят за 5 календарни дни и информацията за тази дейност в 

Обяснителната записка за изпълнение, където на стр. 29 е посочено, че дейността ще се 

изпълнява за 4 календарни дни. 

8. На следващо място, комисията установи, че върху Предложение за 

изпълнение на поръчката - Образец №1 от 09.02-17 г.  е положен подпис, но не е положен 

печат от участника. 
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Съгласно приложеното към офертата Споразумение за обединение от 07.08.2017 г., 

партньорите в него - „ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД и „ЕКВАСТРОЙ“ ЕООД решават в 

чл.5, (2), т.2 и упълномощават Людмила Колева да „представлява Дружеството пред 

Възложителя като подпише офертата и останалите документи, които е необходимо да бъдат 

подписани във връзка с участието на Дружеството в конкретната процедура и подпечатана 

с печата на „ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД;“ 

По аналогичен начин не е положен печат на Предложение за изпълнение на поръчката 

с информация от стр. 1 до стр. 105, както и върху приложените графици и диаграма на 

работната ръка. 

Изискванията на Възложителя посочено в образец №1 към документацията са, да се 

положи подпис и печат. 

 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите.“  

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

                             Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  

предлага на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на 

основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в 

обявлението за обществената поръчка и документацията и на основание чл. 107, т.2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В този смисъл, така представената от участника 

оферта се явява  „Неподходящ оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

                         ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 

 

1. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „КИДАТ ГРУП“ ЕООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  
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• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии – 8 години. 

Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради 

– 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, линеен календарен график за проектиране и 

линеен календарен график за строителство. 

                          След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

1. На стр. 26 от документацията за участие в процедурата, към участниците е 

поставено изискване да представят като част от съдържанието на офертата следната 

информация, т. „1.8.2.  Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №1, в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя включващо 

задължително всички реквизити по образеца…“  

Според т.2 от приложеният към документацията за участие  Образец №1, участниците 

са длъжни да представят: „Към линейният график да бъде приложена и диаграма на 

работната ръка. 

В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и да 

предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.“ 

Комисията извърши проверка за наличие на изискуемата информация в поставеното в 

документацията и образец №1 изискване и установи, че в офертата на участника не е 

приложена диаграма на работната ръка.   

Констатацията се потвърждава и от приложеният към офертата на участника „КИДАТ 

ГРУП“ ЕООД  „Опис на представените документи“, в който под т.30 е записано, че е 

представен само линеен план - график - оригинал в 4 стр.  

Приложеният от участника към обяснителната записка за изпълнение на поръчката 

линеен календарен график от 4 стр. представя информация за изпълнение на дейностите - 

проектиране, авторски надзор и строителство по седмици, но към него, нито в цялостното 

съдържание на обяснителната записка, комисията не констатира наличие на приложена 

диаграма за работната ръка. 

Образците са неразделна част от документацията да участие в процедурата и те са 

задължителни за прилагане от всички участници заедно с условията и указанията посочени 

в тях.   

На следващо място, комисията констатира, че в приложеният към Обяснителната 

записка на участника линеен календарен график не са предвидени дни за неблагоприятни 

атмосферни условия. Линейният календарен график съдържа информация за дните по 

седмици за изпълнението на дейностите проектиране, авторски надзор и строителство на 

обекта, но по никакъв начин в графика, участника не е посочил колко са предвидените от 
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него дни в случай на възникване на  неблагоприятни атмосферни условия, които биха се 

отразили на срока на изпълнение на работата. 

Изрично е указано в документацията за участие в процедурата, че ще бъде отстранен 

участник, в чието техническо предложение се установи, че не гарантира изпълнението на 

дейностите, не съответства на изискванията на Възложителя по процедурата и ЗОП…“ 

Изискването на Възложителя за предвиждане на дни за неблагоприятни атмосферни 

условия е ясно разписано в образеца и същото става задължително за изпълнение от 

участниците в процедурата при представянето на офертата си. 

 

2. При проверка на декларираният от участника срок за изпълнение на СМР 

посочен в „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец №1 /на стр. 1-3/ и 

съответствието му с информацията за изпълнение на строителството предложено в 

приложеният Линеен календарен график, комисията установи, че от участника са 

предложени варианти. 

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е декларирал, че ще 

изпълни поръчката в следните срокове: 

„……Срок за изпълнение на СМР: 90 (словом деветдесет) календарни дни …“ 

В приложеният  Линейният календарен график участникът е илюстрирал чрез 

запълване на кутийки дните в които ще работи на обекта, като е предложил за последен ден 

да е 89 - ият календарен ден.  

Информация от участника, че строителните дейности ще бъдат завършени от него за 

90 календарни дни е изложена и на последната страница от Обяснителната записка за 

изпълнение на обществената поръчка.  

В обявлението за обществена поръчка, в раздел II.2.10. - Информация относно 

варианти, Възложителят е отразил ясно и категорично отговор „не“. 

Категорично е указанието в документацията за отстраняване на участник в случай, че 

в техническото предложение се установи, че е констатирано разминаване между 

предложения срок за изпълнение и линейния календарен план и/или е констатирано 

несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка за 

изпълнение /линейния календарен график. 

 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите.“  

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 
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нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага 

на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 

107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за 

обществената поръчка и документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от 

ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В този смисъл, така представената от участника оферта се 

явява  „Неподходящ оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 

 

2. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от ДЗЗД „ТСТ ГРУП“ се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, линеен календарен план-график за изпълнение на 

обекта, подробен линеен график за изготвяне на инвестиционния проект, диаграма на 

работната ръка. 

           

          След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

1. Съгласно  чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП - офертата включва техническо 

предложение, съдържащо: 

„….. 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация за срока на валидност на офертата; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

когато е приложимо;….“  

Партньори, съгласно Споразумение за обединение на участникът  са: „ТСТ СТРОЙ“ 

ЕООД  представлявано от Тодор Тодоров и „Братя Пашкулеви“ ООД представлявано от  

ангел Пашкулев и Димитър Пашкулев. 

Комисията извърши проверка на наличието на изискуемите към техническото 

предложение декларации по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“, „г“ и „д“ от ППЗОП  и установи 

следното: 

Образец №3 от документацията за участие в процедурата, който е за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор, не е подписан от лицето Тодор Тодоров. 
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Образецът е приложен /на стр.7/ в офертата, без на него да е положен подпис на 

декларатора. 

Образец №4 от документацията за участие в процедурата, който е за деклариране за 

срок на валидност на офертата, не е подписан от лицето Тодор Тодоров. Образецът е 

приложен /на стр.8/ в офертата, без на него да е положен подпис на декларатора. 

Образец №5 от документацията за участие в процедурата, който е за деклариране, че 

при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, не е подписан от 

лицето Тодор Тодоров. Образецът е приложен /на стр.9/ в офертата, без на него да е 

положен подпис на декларатора. 

Съгласно Споразумение за обединение от дата 07.08.2017 г., за водещ партньор  в 

ДЗЗД „ТСТ ГРУП“ е определен „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД представлявано от Тодор Тодоров, 

който чрез своя представител да представлява дружеството, както и да подписва и подава 

офертата. 

Представянето на образци - декларации, върху които не е изразена волята на 

представляващият чрез полагане на подпис на декларатор, са документ без правна 

стойност. 

При така представените неподписани образци, комисията единодушно приема, че в 

офертата на участника, не са приложени изискуемите декларации по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“, 

„г“ и „д“ от ППЗОП.  

Както в ППЗОП, така и в предварително обявените от възложителя условия е указано, 

че в офертата си участникът следва да представи гореобсъдените декларации. При 

наличието на допуснати непълноти и несъответствия в офертата на същия, възложителят не 

следва да носи отговорност за последствията от това, и да извършва допълнителни действия 

за отстраняването им. Така констатираният порок в техническата оферта на участника не 

може впоследствие да бъде саниран от комисията, доколкото в дейността си по 

разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците помощният орган е стриктно 

обвързан от нормативната уредба в областта на възлагане на обществените поръчки - 

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му и от конкретните условия, 

заложени от възложителя в решението за откриване и одобрените с него обявление и 

документация.  

Направените констатации и приетото от комисията единодушно решение е 

подкрепено и от актуална съдебна практика по идентичен случай- Решение № 330 от 

30.03.2017 г. по преписка вх. № КЗК - 158 / 2017 г. на Комисията за защита на 

конкуренцията потвърдено с Решение № 9609 от 19.07.2017 г. по адм. д. № 4967/2017 на 

Върховния административен съд. 

2. На следващо място комисията установи, че не е положен печат на 

представеното в офертата Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №1 /на 

стр.1-3/.  

Съгласно указанията на приложеният към документацията за участие Образец №1, 

същият следва да бъде подписан и подпечатан. 

Върху представеният към офертата образец №1 е положен само подпис без печат. 

Няма положен печат и на представеното Предложение за изпълнение на поръчката 

включващо информация от стр. 1 до стр. 105. Върху последната страница на документа 

отново е положен само подпис без печат.  
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Не е положен печат и върху приложените към Предложение за изпълнение на 

поръчката линеен календарен график и диаграма на работната ръка.   

3. На стр. 42 от Обяснителната записка за изпълнение на участника е предложена 

технология за изпълнение на дейността „Зидарски работи“. Информацията е със следното 

съдържание: 

„1. Изпълнението на зидариите се извършва в съответствие с проектната 

документация за вида и размера на зидовете; вида и качествата на зидарийните тела и 

разтвора. 

2.Преди изпълнението на тухлените зидарии се вземат бележки от работния чертеж; 

пренасят се нужните материали при зидането, подреждат се тухлите на банки до работното 

място, пребъркват се и се обогатяват разтворите с цимент. 

3.При зидането ще се спазва линията на зида, хоризонталното положение на редовете, 

вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесиране на зидовете и подвеждане на редовете 

с канап и равнинността на степените в съответствие с изискванията на проекта…….“ 

Неразделна част от документацията е техническата спецификация, технически 

паспорт,  доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите 

характеристики, Архитектурно заснемане, доклад от обследване за енергийни 

характеристики, вкл. сертификат за енергийни характеристики. 

Изискване към участниците съгласно документацията за участие в процедурата е да 

представят Обяснителна записка за изпълнението на поръчката, която са бъде изготвена 

при съблюдаване на изискванията на  Техническите спецификации, предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата, технически паспорт…..“ От 

обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както и организацията и 

изпълнението на СМР. 

От така представената информация в обяснителната записка на участника, се предлага 

технологията за изпълнението на дейност, която не е предвидена в приложените към 

техническата спецификация документи, нито в самата спецификация.  

Изпълнението на дейности, които не са предмет на предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата биха допринесли до загуба на 

финансови средства за Възложителя поради тяхното невъзстановяване от Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

От обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа 

за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката. 

Съгласно документацията - „Участник, в чието техническо предложение се установи, 

че не гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на изискванията на 

Възложителя по процедурата и ЗОП, не са  описани факторите, предмет на оценка …  - се 

отстранява от процедурата.“       

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на 

възложителя (аргумент на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП), а съгласно §2, т. 58 от ДР на ЗОП 

„Условия за изпълнение на поръчката“ са определените от възложителя конкретни и 

обективни изисквания, свързани с процеса на изпълнението й.  

От друга страна, комисията, като помощен орган, е длъжна стриктно да се съобразява 

с изискванията на възложителя, дори и с тези, които са относими към формалната страна на 
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процедурата. Изискванията на документацията са одобрени от възложителя с решението за 

откриване на процедурата и са достояние на всички участници.  

Решението на комисията е подкрепено и от постоянната съдебна практика на ВАС - 

решение № 193 от 08.01.2018 г. по адм. Дело №6427/2017 на ВАС; 

 

4. На стр. 22 от обяснителната записка на участника е записано: „Към проекта ще се 

изготви и Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 

169, ал.1, т.6 от ЗУТ. Дружеството е вписано в Регистъра на АУЕР  за лицата имащи право 

да извършващ обследване за енергийна ефективност на сгради и има право да изготвя 

Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 169, ал.1, 

т. 6 от ЗУТ.“ 

 Съгласно техническата спецификация - „Доклад за съответствие на инвестиционния 

проект със съществените изисквания към строежите се изготвя от външен изпълнител, 

който ще осъществява строителен надзор, и ще бъде избран от Възложителя по реда на 

Закона за обществени поръчки (ЗОП).“ Т.е. изготвяне на каквито и да е доклади за 

съответствие не е предмет на настоящата поръчка, и за тях не е предвидено финансиране от 

посоченото в раздел прогнозна стойност на обявлението. 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, Обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на 

техническата спецификация, с което участникът не се е съобразил. 

5. На стр. 22 участникът е посочил, че при изготвяне на проект „Пожарна 

безопасност“ - „Ще се предвиди система за пожароизвестяване.“   

В приетите  Методическите указания за изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради са описани допустимите 

дейности за енергийно обновяване. Съгласно указанията: „Техническият/работният 

проект за нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, 

които са допустими за получаване на ФП по програмата.“ 

Съгласно Методическите указания за изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради „При изготвяне на проектна 

документация, екипът на външния изпълнител за разработване на инвестиционен проект 

ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и 

енергийно обследване с ЕСМ“. 

В приложените към техническата спецификация доклади и технически паспорт 

изрично са изведени като информация задължителните мерки които са допустими по 

програмата.  

 Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите 

енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна 

ефективност съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 

от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради. Работният проект за нуждите на енергийното обновяване следва да 

съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по 

програмата. 
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Предложените в обяснителната записка система за пожароизвестяване не е посочена 

като задължителна мярка за изпълнение, и в този случай проектирането ѝ не съответстват 

на приложените към техническата спецификация доклади и технически паспорт.  

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този 

смисъл, така представената от участника оферта се явява  „Неподходящ оферта” по смисъла 

на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

3. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „ДУНАВ“ АД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, линеен календарен график за изпълнение на 

обекта, включващ диаграма на работната ръка, ресурсен график и механизация. 

 

           След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

 

Техническото предложение на участника включва задължителното съдържание по чл. 

39, ал. 3, т.1 от ППЗОП. Информацията се съдържа в 105 страници. 
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 Комисията подложи информацията в техническото предложение на участника на 

задълбочен анализ с оглед проверка за съответствие със съдържание съгласно 

предварително обявените от Възложителя условия, като констатира, че е налице 

съответствие с тях. 

Участникът декларира следните срокове за изпълнение: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до 

съставяне и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (част, етап от него) - приложение № 15 от Наредба № 3. 

Предложените от участника срокове за изпълнение на дейностите за проектирани и 

СМР са съобразени с поставените от Възложителя максимални срокове. 

В Образец №1 участникът е попълнил изискуемата за образеца информация. 

Предложеният от него гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности е 

в съответствие със сроковете посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти. 

В раздел I.1.1. „Подготовка на инвестиционен проект във фаза работен проект, 

съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ, Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието инвестиционните проекти, както и заложените в техническата спецификация 

и изисквания за разработване на инвестиционен проект“,  участникът е описал 

организацията която ще създаде за изпълнение на проектиране и осъществяване на 

авторски надзор на обекта предмет на обособената позиция. Представил е подробна 

информация за екип от 7 човека с експерти всеки по съответната част, които ще участват 

при изработването на работния проект, като са описани задачите и отговорностите между 

експертите в екипа за проектиране.  Освен съгласуването на частите от самите проектанти е 

предложен и съгласувателна процедура на проекта и от представител на сдружението на 

собствениците и от Възложителя /стр.8/. Архитекта, като изискуем съгласно 

документацията на поръчката експерт е посочен, че ще изпълнява и ролята на ръководител 

на проектантския екип с координиране на дейността на проектантите през целият период на 

изпълнение на договора. Предложен е план и етапи за изпълнението на дейността - 

проектиране. Проектите ще включват в частите на инвестиционния проект, 

кореспондиращи с предписанията на ЕСМ  в доклада от извършеното обследване за 

енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ, задължителните мерки по конструктивно 

възстановяване от техническото обследване, допустимите дейности за финансиране, 

съгласно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради и изискванията на действащата нормативна уредба.   Посочено е съдържанието на 

всяка една проектна част, като за всяка от тях е представено практическо организиране на 

изпълнението. Описани са конкретни функции на всеки един експерт. 

При подготвяне на информация в частта на дейностите проектиране и авторски 

надзор, участникът е съблюдавал изискванията на Техническата спецификация. 

В обособен раздел участникът е представил предложение за изпълнение на 

строително монтажните работи и дейности. За изпълнението на обект предлага 

обособяването на отделни звена от специалисти с постоянна численост за всеки отделен 
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етап. Описание на дейността строителство е съобразена с изискванията на техническата 

спецификация. В обособен раздел I.3.2. „Организация, мобилизация, и разпределение на 

използваните от участника ресурси - последователност, взаимообвързаност и срокове за 

изпълнение на дейностите, съгласно техническата спецификация“ участникът е изложил 

своята организация по етапи на изпълнение на строителните дейности. Комисията установи 

че информацията от техническото предложение съответства на приложеният план - график 

за организация на работата в т.ч. с разпределени човешки ресурси и механизация. 

Обхванати са дейностите по задължителните мерки от приложените към техническата 

спецификация технически паспорт, доклад за резултатите от обследването, за установяване 

на техническите характеристики, архитектурно заснемане, доклад от обследване на 

енергийни характеристики. Представена е адекватна информация за технологичното им 

изпълнение в предложеният от участника срок. Организацията на работа в приложеният 

план-график съответства по време за изпълнение на дейностите, технологична 

последователност и продължителност. Приложена е диаграма на работната ръка и същата е 

в съответствие приложеният линеен календарен график. 

В обособен раздел - т.I.4. е изложена информация за взаимодействие с различни 

участници в процеса на строителството.  

Предложени са мерки за осигуряване на качеството, включително процедури и 

механизми за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката при 

дейностите проектиране, авторски надзор и строителни дейности. Предвидени са мерки за 

изпълнение и контрол на доставките на материали в съответствие с предвиденото в 

техническата спецификация качество. Процедури за контрол с цел качествено и 

навременно изпълнение на поръчката се обосновават и с внедрени в участника системи за 

управление на качеството. Предвиден е начин и средства на документиране на дейностите 

при изпълнението на поръчката. Посочени са отговорните лица за осъществяване на 

контрол на качеството.  

Мерки за намаляване на дискомфорта на населението при изпълнение на 

предвидените строителни дейности са описани в таблица, като за всяка конкретна мярка е 

посочено отговорно лице. Разгледани са възможни рискове като времеви рискове, 

технически рискове, липса на недостатъчно съдействие и/или информация за изпълнение 

на поръчката от страна на възложителя, липса на сътрудничество между участниците, 

промени в законодателството, други рискове, като е посочен и начина на тяхното 

управление. Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на поръчката 

са обособени в отделен раздел, в края на изложението на обяснителната записка.  

От направеният обстоен анализ на техническото предложение и обяснителна записка 

за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че е налице задължителното 

съдържание поставено като минимално изискуемо в документацията за участие в 

процедурата и техническата спецификация съдържа се информация по всички фактори за 

оценка на техническото предложение, като въз основа на направените при анализа на 

офертата констатации, комисията единодушно взе решение да оцени участника с 

максимален брой точки - 50.  

 

4. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ се установи 

следното: 
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Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, линеен календарен график за изпълнение на 

обекта, технологичен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка. 

            

          След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

 

1. Комисията подложи на обстоен анализ техническото предложение на участника и 

установи, че в Обяснителната записка за изпълнение на поръчката е подготвена при 

съблюдаване на приложената към документацията техническа спецификация, 

предложените мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на сградата, 

техническия паспорт, доклада за резултатите от обследването, изискванията към офертата и 

декларираните условия за изпълнение на поръчката, разпределение на ресурсите и 

работната ръка, при което установи несъответствие с предварително обявените условия в 

процедурата. 

В Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, на стр. 12 /печатно/ участникът 

е предвидил изпълнението на част ВиК при изпълнението на проектирането. 

„Част ВиК - Проектантът по част ВиК ще извърши подробен оглед на състоянието на 

инсталацията на сградата. Ще бъдат нанесени и установени всички проблемни пунктове. 

При наличието на допълнителни компрометирани елементи и неотложната им подмяна, 

същите ще бъдат съгласувани с Възложителя. Проектната разработка ще бъде изготвена 

съгласно действащата нормативна рамка в страната, както и с изискванията и указанията на 

Възложителя. Проектът по част ВиК ще включва обяснителна записка с описание на 

възприетите технически решения и спецификация на предлаганите за влагане строителни 

продукти (материали, изделия) с технически изисквания към тях в съответствие с 

действащите норми и стандарти, както и графична част, включително детайли и 

аксонометрии за изпълнението. Проектът ще бъде изготвен в срок, професионално 

подготвен и съгласуван с всички останали специалисти. Ще бъдат изготвени спецификации 

на материалите, както и количествени сметки по съответната част от проектната 

документация.“ 

Обхвата и съдържанието на проектната документацията е изрично указан в 

техническата спецификация и включва: изпълнение на Работен проект, с части: 

„Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна 

безопасност“, „Сметна документация“, „План за безопасност и здраве“ и „План за 

управление на строителните отпадъци“ със посочени изисквания, съдържание и обхват за 

всяка проектна част. 
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В т.2.“Проектиране“, подточка 2.1. от документацията за участие в поръчката, е 

посочено: “Изпълнителят извършва инвестиционно проектиране във фаза работен проект с 

предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект „изписва се 

наименованието на съответния обект, обособената позиция“, в следните части: 

„Архитектура“, „Конструктивна“ - проект и конструктивно становище, част „Електро“, 

част „ОВ и К“ (при необходимост), „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“ и 

част „Сметна документация“, включващ подробна Количествено-стойностна сметка (КСС) 

по приложими части с анализи на единичните цени.“   

Възложителят не изисква от участниците, изработването на част ВиК, съответно 

обяснителна записка към нея, технически решения и спецификация на предлаганите за 

влагане строителни продукти, съгласуване с всички останали специалисти изготвени 

спецификации на материалите, както и количествени сметки, съответно прилагането на 

част ВиК в изпълнението на строителните дейности. 

В Образец №1, респ. в документацията за участие в процедурата е указано, че ще 

бъдат отстранени предложения, в които …………… е констатирано несъответствие и/или 

разминаване между информацията в Обяснителната записка за изпълнение / ……….. 

техническата спецификация …“ 

Участникът е предложил, съответно и включил в ценовото си предложение 

изпълнението на проектна част, която не е изискана от Възложителя в обществената 

поръчка. 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите. 

 

1. В „Проекто - сметна документация“ на стр. 13 от обяснителната записка 

участникът не е предвидил изработване на подробни количествени и количествено - 

стойностни сметки и анализи за единичните цени. Изискването за това е посочено в 

техническата спецификация към документацията за участие в процедурата към част 

„Сметна документация - изисквания, съдържание и обхват“ и на стр. 4 от документацията за 

участие в процедурата.  

Представената от участника информация, относно начина на изпълнение на 

количествените смети по части не  съответства на изискванията на Възложителя. 

Допълнително изпълнение на дейностите свързани с подробни количествено стойностни 

сметки и анализи за образуване на единичните цени би довело до допълнителни разходи от 

страна на Възложителя при последващото им възлагане на изпълнителя. В документацията 

да участие изрично е посочено, че „В предмета на поръчката се включват за изпълнение 

следните дейности, за всяка обособена позиция: 

1. Проектиране - изготвяне от избрания Изпълнител и представяне на 

Възложителя за одобрение на работен инвестиционен проект съгласно Техническата 

спецификация - Приложение №1, придружен с КСС по приложимите части и анали за 

единичните цени;….“ 

На стр. 11 също е посочено „Изпълнителят извършва инвестиционно проектиране във 

фаза работен проект с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект 

…., включващ подробна Количествено-стойностна сметка (КСС) по приложимите части с 

анализи на единичните цени.“ 
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 Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите. 

 

2. Като изискване на документацията за участие в процедурата, е посочено 

участника да предвиди мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на 

живущите, възможни рискове и тяхното управление. 

В представената в обяснителната записка информация, комисията не установи 

съответствие с поставеното от Възложителя изискване.  

Видно от приложеният технически паспорт, в обекта предмет на обособена позиция 

№3 с административен адрес ул. „Пролет“ №2 има 45 самостоятелни обекта

 апартаменти за чиито жители не са предвидени мерки намаляващи неудобствата и 

затрудненията които биха възникнали в хода на изпълнение на строителните дейности.  

Информацията на стр. 39 от Обяснителната записка - „Оценка на  социалното 

въздействие на изпълнението на строителството“ касае информация за лечебно заведение, а 

не за жилищен блок. „Строително монтажните  работи ще се извършват само в светлата 

част на денонощието и ще спазва режимът за почивка на пациентите в болницата…..“   

Съгласно ЗОП, при подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват 

изискванията на възложителите. 

 

3. На стр. 56 в Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, участника е 

представил информация за „Дейност 3: Извършване на посещения на обекта по време на 

упражняване на авторския надзор: Работната площадка ще се посещава  минимум веднъж 

на 5 работни дни …“. В същото време в приложеният към обяснителната записка, 

участникът е декларирал участие на авторския надзор през всичките 90 календарни дни на 

изпълнение на строителните дейности, без прекъсване на дейността авторски надзор. 

Изискване за „Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 

изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта 

за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в 

строителството“ е предвидено в чл. 5 от образеца на проект на договор. В чл. 12, ал.9 също 

е предвидено: „Изпълнителят e длъжен преди предаване на проекта по реда на предходните 

алинеи да съгласува проекта с всички експлоатационни дружества и държавни органи 

според естеството на проекта. По реда на чл. 139, ал. 3 от ЗУТ Изпълнителят е длъжен да 

съгласува проекта по всички части с представителя на Сдружението на собствениците или 

изрично упълномощен негов представител преди внасяне на изработения проект за 

разглеждане от Главния архитект на Община Елена.“ 

Проекта на договор като образец на документацията за участие в обществената 

поръчка, влиза в сила заедно с обявлението за обществена поръчка, което я одобрява. 

Проекта на договор е задължителен за комисията толкова, колкото са и условията 

разписани в документацията за участие, обявлението и решение за процедурата. 

Налаганите условия  за начина на изпълнение на дейността - авторски надзор от страна 

участника, на вече одобрените от Възложителя изисквания в проекта на договор, са в разрез 

с предварително обявените условия на поръчката. Разписаните в договора изисквания за 

изпълнение на поръчката имат за цел да определят рамката на правата и задълженията на 

двете страни, с оглед срочното и качествено изпълнение на поръчката, и целево разходване 

на предоставените по Национална програма за енергийна ефективност финансови средства. 
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4. На стр. 28, в т.26 участникът е предвидил „Доставка и монтаж на входни врати с 

алуминиева дограма“ - 22,50 м2. Същата дейност е предвидена за изпълнение и в 

прилежният към обяснителната записка линеен график.  

Изрично е указано в Доклада обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради, че за изпълнението на мярка за енергоспестяване В4, Топлоизолация под - следва 

да бъде използвана PVC дограма, чрез изпълнението на дейност „Доставка и монтаж на 

PVC дограма, 5 камерна, стъклопатек, с коефициент на топлопреминаване ≤1,40W/M2k.  

 

Съгласно условията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, както и съгласно условията на техническата 

спецификация - допустими дейности за финансиране по сградите са дейности по 

конструктивно възстановяване / усилване / основен ремонт в зависимост от повредите, 

настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са 

предписани в техническото обследване като задължителни за съответната сграда. 

 

Изрично е указано, че: „Ще бъдат отстрани предложения, в които е 

констатирано………… разминаване между информацията в Обяснителната записка за 

изпълнение / ……./ техническата спецификация ….“ 

След анализ на информацията в Обяснителната записка за изпълнение в частта на 

изпълнение на дограма на входни врати, комисията констатира, че са налице правни и 

фактически основания за отстраняване на участника от последващо участие.  

Според чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

  

5.  На стр. 5 и 6 от обяснителната записка, участникът е изложил информация 

описание на обект, който не е обекта по обособената позиция за която е подал оферта. 

Посочената от участника информация е: 

„Година на построяване: 1987г.;…. 

Обща застроена площ на сградата: 717,10 кв. м; 

Обща разгъната застроена площ: 4 288,29 кв. м;..“ 

Докато съгласно техническа спецификация, данните за обекта на обособена позиция 

№ 3 са: 

„Година на построяване: 1986г.;…. 

Обща застроена площ на сградата: 627,61 кв. м; 

Обща разгъната застроена площ: 4 096,57 кв. м;..“ 

 

7. Съгласно Приложение №2 - образец на проект на договор, който е неразделна част 

от документацията за участие в процедурата е предвидено в чл. 2, ал. 3 от същият 

„….Проектът следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и 

други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.“ Изискването е 

посочено в раздел „ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА“ 

 

 Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016#чл101_ал5');
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и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

               Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага 

на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 

107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за 

обществената поръчка и документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от 

ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В този смисъл, така представената от участника оферта се 

явява  „Неподходящ оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 

 

5. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 89 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, линеен календарен график за изпълнение на 

обекта, график за разпределение на ресурсите, линеен календарен график, диаграма на 

работната ръка. 

 

                        След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

 

1. На стр. 11 от Обяснителната записка да изпълнение на поръчката, участникът е 

посочил че предложеният срок от него за изпълнение на проектиране, ще включва времето 

от откриване на строителната площадка до подписване на приемо-предавателен протокол. 

Съгласно условията на Образец №1 - Предложение за изпълнение на поръчката, 

участниците следва да посочат срок за изпълнение на проектирането в календарни дни, но 
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считано от датата на подписване на договора. Образеца е неразделна част от 

документацията за участие в процедурата. 

Обстоятелството, че срокът започва да тече от датата на подписване на договора се 

потвърждава и от проекта на договор- Приложение № 2, и по конкретно в чл. 11, ал.2, т.1. 

 

2. В Обяснителната записка за изпълнение на поръчката, участникът е разпределил 

отговорностите и задълженията на екип от специалисти - основно техническо ръководство 

посочено в Линейния календарен график.    

Под т.2.4. е посочил задълженията и отговорностите на специалиста по отопление и 

вентилация. Предвидени задължения и отговорности на лицето са: „-ръководи дейности по 

монтирането на отоплително или охладително оборудване; - ръководи дейностите по 

съединяване на тръбите, оборудването или на горивото, водата или охлаждащите елементи, 

за да се получи завършена система; ……. - отговаря за качественото функциониране на 

отоплително или охладително оборудване; - носи отговорност за настъпили вреди от 

неизправности в ОиВ инсталациите.“  

В приложените към техническата спецификация документи е записано, че: 

„Жилищната сграда не е включена към централна отоплителна мрежа и няма изградена 

котелна инсталация за топлоснабдяване“ /стр.15/48 от Доклад за обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради. 

За специалиста от екипа на участника са разпределени задължения, които не са 

присъщи при изпълнението на строителни дейности предмет на поръчката.  

Като изискване в документацията е посочено условието, че „От обяснителната 

записка  Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за намеренията на 

участника, свързани с изпълнението на поръчката по организацията на изпълнение на СМР. 

 

3. Съгласно документацията за участие в процедурата - „Обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката - следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на 

Техническите спецификации, предложените мерки за конструктивни мероприятия и 

ремонтни работи  на сградата, техническия паспорт, доклада за резултатите от 

обследването за установяване на техническите характеристики, обследването да енергийна 

ефективност, изискванията към офертата и декларираните условия за изпълнение на 

поръчката, разпределение на ресурсите и работната ръка“. На всички участници е 

предоставена в електронен вид следната документация за обекта - Архитектурно заснемане, 

Доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики, 

Технически паспорт, Обследване за енергийна ефективност - доклад и резюме и 

Сертификат за енергийна ефективност. 

В раздел VII - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР -Методология на основните видове 

строително - монтажни работи, т. 11. Тенекеджийски работи, на стр. 19 от Обяснителната 

записка за изпълнение, участникът предлага изпълнение на „Водосточни тръби и олуци - 

Монтиране на водосточните тръби и олуци, спазвайки техническата документация. За 

олуците първо се монтират скобите с помощта на винтове на разстояние не по-голямо от 

600 мм. ……“ 

Освен като информация в Обяснителната записка за изпълнение, участникът е 

предвидил в Линеен календарен график, в раздел 5. Топлинно изолиране на таванска плоча, 

дейностите: 
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- т. 11 - Доставка и монтаж на улуци машинно;  

 

Съгласно Техническо паспорт рег. № 04 от 10.02.2017 г. на стр. 26 са посочени 

Задължителните мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок на ул. „Пролет“ №2. В 

т. 2.5. от посочените задължителни мерки е предвидена „Цялостна подмяна на воронки…..“ 

Информацията за задължителни мероприятия и ремонтни работи свързани с тях е посочена 

на стр. 22 от приложеният към техническата спецификация, респективно документация, 

Доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики  на 

обекта. 

Съгласно условията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, както и съгласно условията на техническата 

спецификация - допустими дейности за финансиране по сградите са дейности по 

конструктивно възстановяване / усилване / основен ремонт в зависимост от повредите, 

настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са 

предписани в техническото обследване като задължителни за съответната сграда. 

 

Изрично е указано, че: „Ще бъдат отстрани предложения, в които е 

констатирано………… разминаване между информацията в Обяснителната записка за 

изпълнение / линейния календарен график / техническата спецификация ….“ 

След анализ на информацията в Обяснителната записка за изпълнение в частта на 

раздел VII - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР -Методология на основните видове строително - 

монтажни работи, т. 11. Тенекеджийски работи и приложеният Линеен календарен график, 

в частта на дейностите в раздел 5. Топлинно изолиране на таванска плоча, комисията 

констатира, че са налице правни и фактически основания за отстраняване на участника от 

последващо участие.  

 

4. Комисията установи разминаване между информацията в Обяснителната записка за 

изпълнение и приложеният към нея линеен график.  

В Обяснителната записка за изпълнението на дейност „Топлинно изолиране на 

таванска плоча“ на стр. 23 участникът е посочил, че ще изпълнява дейността за 56 

календарни дни. В същото време в приложеният линеен календарен график, за същата 

дейност участникът е посочил, че ще се изпълни за 52 календарни дни. Участникът сам е 

избрал да визуализира изпълнението на всяка поддейност от дейност „Топлинно изолиране 

на таванска плоча“ чрез запълване на кутийка/и от графика и посочване на число 

съответстващо на брой заети работници. Видно от начина на визуализация на запълнените 

кутийки - дни, се получава числото 52, а не 56. 

По аналогичен начин в Обяснителната записка за изпълнението на дейност 

„Топлоизолация под“ участникът е посочил, че ще изпълнява дейността за 59 календарни 

дни. В същото време в линейния календарен график за същата дейност участникът е 

посочил, че ще се изпълни за 23 календарни дни. Участникът сам е избрал да визуализира 

изпълнението на всяка поддейност от дейност „Топлоизолация под“ чрез запълване на 

кутийка/и от графика и посочване на число съответстващо на брой заети работници. 

В Обяснителната записка за изпълнението на дейност  „Подмяна стълбищно 

осветление и осветление в общите части в сутерена“ участникът е посочил, че ще изпълнява 

дейността за 24 календарни дни. В същото време в линейния календарен график за същата 
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дейност участникът е посочил, че ще се изпълни за 4 календарни дни. Участникът сам е 

избрал да визуализира изпълнението на всяка поддейност от дейност „Подмяна стълбищно 

осветление и осветление в общите части в сутерена“ чрез запълване на кутийка/и от 

графика и посочване на число съответстващо на брой заети работници. 

В Обяснителната записка за изпълнение на дейност „Архитектурно - строително 

дейности“ участникът е посочил, че ще изпълнява дейността  за 59 календарни дни. В 

същото време в линейния календарен график за същата дейност участникът е посочил че ще 

се изпълни за 26 календарни дни. Участникът сам е избрал да визуализира изпълнението на 

всяка поддейност от дейност „Архитектурно - строително дейности“ чрез запълване на 

кутийка/и от графика и посочване на число съответстващо на брой заети работници. 

Липсата на запълнени кутийки в периода на изпълнението на дадена поддейност, 

показва, че в този период не се работи по нея. Това се потвърждава и от посочените от 

самият участник брой дни в колоната с наименование „необходими календарни дни“, които 

като общ брой за всяка поддейност съответстват на запълнените броя кутии за  нея. 

Единствено съвпадение между информацията в Обяснителната записка и линейният 

календарен график комисията констатира само при дейностите „Подготвителни 

мероприятия“, „Конструктивно - технически мероприятия“ и „Приемане на обекта“. 

Съответствието на представения план-график за организацията на работата като 

време за изпълнение на дейностите за СМР е и един от факторите за оценка на техническото 

предложение. 

 Указанията в документацията за участие в процедурата относно действията на 

комисията да отстрани участник в чиято оферти се установи разминаване между 

информацията в Обяснителната записка за изпълнение и линейният календарен график са 

категорични.  

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите.“  

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

  Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага 

на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 

107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за 

обществената поръчка и документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от 

ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 
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условия на поръчката. В този смисъл, така представената от участника оферта се 

явява  „Неподходящ оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 

 

                         ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: 

 

1. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок: 

1. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години. 

2. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

на сгради – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, подобен линеен график за дейностите по 

поръчката, включващ в себе си ресурсен график, диаграма на работната ръка. 

          След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, Обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката - следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на 

Техническите спецификации, предложените мерки за конструктивни мероприятия и 

ремонтни работи на сградата, техническия паспорт, доклада за резултатите от обследването 

за установяване на техническите характеристики, обследването за енергийна ефективност, 

изискванията към офертата и декларираните условия за изпълнение на поръчката, 

разпределение на ресурсите и работната ръка. 

Комисията извърши проверка на съответствието на посочената в линейният график 

информация включваща дейности, поддейности, по видове СМР като съпостави същата 

спрямо приложените към техническата спецификация за сградата технически паспорт, 

доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите характеристики, 

архитектурно заснемане, доклад от обследване на енергийни характеристики, вкл. 

сертификат за енергийни характеристики и резюме и скица/ситуация и установи 

съответствие с представената в графика на участника информация. 

Участникът е представил спецификата и целите на предмета на поръчката. Изложена 

е организацията, която ще създаде за изпълнение на проектиране, осъществяване на 

авторски надзор на обекта и изпълнение на строителните дейности предмет на обособената 

позиция, като за всеки отделен подетап подробно е описана последователността за 
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изпълнение. Предложеното описание е в съответствие с представената към документацията 

за участие в процедурата техническа спецификация, като са включени всички 

задължителни мерки, обект на поръчката.  

Описани са мерките за осигуряване на качеството, процедурите за контрол за 

качествено и навременно изпълнение на поръчката.  

Представени са организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси 

при изпълнение предмета на поръчката по видове дейности, отделните етапи на 

изпълнение, разпределяне на задълженията, отговорностите между всички участници, 

технология, последователност и взаимообвързаност на дейностите, контрол на произход на 

влаганите материали, мерки по създаване на условия за безопасност, както на работещите, 

така и на живущите. Дефинирани са рискове и тяхното управление. Описани са мерки за 

опазване на околната среда. В подобрен раздел са описани действията спрямо живущите по 

време на СМР и предотвратяване на негативното въздействие спрямо тях.  

 

          От направеният обстоен анализ на техническото предложение и обяснителна 

записка за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че е налице 

задължителното съдържание поставено като минимално изискуемо съгласно 

документацията за участие в процедурата и техническата спецификация, съдържа се 

информация по всички фактори за оценка на техническото предложение, като въз 

основа на направеният при разглеждането анализ на офертата констатации, описани 

по-горе, комисията единодушно взе решение да оцени участника с максимален брой 

точки - 50 по подпоказател П1- показател за оценка на качеството. 

 

2. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от ДДЗ „ВЕЛИ СТРОЙ“ се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, подробен линеен календарен график за изготвяне 

на инвестиционен проект, линеен календарен план-график за изпълнение на обекта, 

диаграма на работната ръка. 

След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

 

1. На стр. 22 от обяснителната записка на участника е записано: „Към проекта ще се 

изготви и Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 

169, ал.1, т.6 от ЗУТ. Дружеството е вписано в Регистъра на АУЕР  за лицата имащи право 

да извършващ обследване за енергийна ефективност на сгради и има право да изготвя 
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Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 169, ал.1, 

т. 6 от ЗУТ.“ 

Съгласно техническата спецификация - „Доклад за съответствие на инвестиционния 

проект със съществените изисквания към строежите се изготвя от външен изпълнител, 

който ще осъществява строителен надзор, и ще бъде избран от Възложителя по реда на 

Закона за обществени поръчки (ЗОП).“ Т.е. изготвяне на каквито и да е доклади за 

съответствие не е предмет на настоящата поръчка, и за тях не е предвидено финансиране от 

посоченото в раздел прогнозна стойност на обявлението. 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, Обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката следва да бъде изготвяне при съблюдаване на изискванията на 

техническата спецификация. 

 

2. На стр. 57 от обяснителната записка на участника  е описана предложената от 

участника технология на изпълнението на полагане на топлоизолация на покрив. 

Информацията е обособена в подраздел: „Полагането на хидроизолацията ще се извърши 

на следните етапи:“  и съдържа предложение за следната технология на изпълнение: 

 „При наклони на покрива над 15 % ивиците от рулонни материали се полагат 

перпендикулярно на билото на покрива.“ 

„При полагане на топлоизолация на скатни покриви се предвижда демонтаж на 

съществуващи керемиди, полагане на топлоизолация, обратен монтаж на керемиди. При 

наличие на счупени или компрометирани керемиди, се извършва доставка и монтаж на 

нови керемиди.“ 

„При компрометирана дървена покривна конструкция на скатен покрив се извършва 

демонтаж на керемиди, ремонт или направа на нова дървена покривна конструкция, 

полагане на хидроизолация и обратен монтаж на керемиди. При наличие на счупени или 

компрометирани керемиди, се извършва доставка и монтаж на нови керемиди.“ 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, обяснителната записка за 

изпълнението на поръчката следва да бъде изготвяне при съблюдаване на изискванията на 

предложените мерки обследването за енергийна ефективност. В обследването ясно е 

посочено, че покривите на сградата са: плосък „студен“ с битумна хидроизолация  върху 

стоманобетонова покривна плоча над стоманобетонови тавански плочи….“ Покривът е 

визуализиран и чрез снимки на стр. 13/48 от доклада. „Покривната плоча е скатна с наклон 

5 % покрита с битумна хидроизолация.“, а не с керемиди както е в посочената технология 

на изпълнението му, както и не е с наклон над 15 %. 

 

3. От стр. 29 от обяснителната записка, участникът е посочил, че „Подготовката на 

строителната площадка ще изпълним за 4 /четири/ календарни дни от 8 /осем/ общи 

работници.“ В същото време в приложеният линеен график за дейността са предвидени 5 

календарни дни и 5 работника. 

Съгласно Документацията за обществена поръчка изрично е указано, че участник, в 

чието техническо предложение се установи, че е констатирано несъответствие и/или 

разминаване между информацията в Обяснителната записка за изпълнение / линейния 

календарен график се отстранява от процедурата. 

Отделно от това, като фактор за целите на методиката е посочено наличието в 

обяснителната записка на съответствие на представеният план-график за организация на 
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работата като време за изпълнение на дейностите за СМР, технологична последователност 

и продължителност.  

 

4. В приложения в обяснителната записка линеeн график е предвидено дейността 

„доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази“ с количество 308,00 м. 

да бъде изпълнена от  86-ия до 90-ия ден в срока на изпълнение от общо 90 календарни дни. 

В същият график, участникът предвижда дейността „монтаж и демонтаж“ на фасадно 

тръбно скеле да приключи на 85-ият ден от срока за изпълнение. 

Видно от приложените към документацията технически паспорт на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес ул. „Пролет“ №1, същата се състои от 7 етажа и е 

с височина от 20,77 м. Технологичното изпълнение на дейността - монтаж на външни 

алуминиеви подпрозоречни первази, изисква използване на скеле. Освен това в 

Обяснителната записка на стр. 53, участникът е посочил, че „Демонтажът на скелето се 

извършва след почистването на работните площадки от инструменти, инвентар, остатъчни 

материали и отпадъци.“  

Не са предвидени мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на 

живущите от участника в случаи на полагане на външните алуминиеви подпрозоречни 

дъски от вътрешна страна. 

  

5. Относно осигуряване на безопасен физически достъп до сградата, участникът е 

представил описание в обособен раздел съдържащ информация не за безопасен физически 

достъп до жилищен блок, а до осигуряване на безопасен физически достъп на гражданите и 

служителите в обществената сграда.  

Съгласно документацията за обществената поръчка, от обяснителната записка 

Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за намеренията на участника, 

свързани с изпълнението на поръчката ………….и вземане на необходимите мерки за 

намаляване затрудненията за обслужване дейностите на живущите…..“.  Обществената 

поръчка е с предмет: „Инженеринг - проектиране, строително- монтажни работи и 

упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Елена, като участника е подал оферта за обособена позиция 4:МЖС 

с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ №1, УПИ I „За комплексно жилищно 

строителство“ в кв. 109 по плана на гр. Елена.“  и не се отнася до административна сграда, в 

която се помещават служители.  

6. На стр. 43 и 44 от Обяснителната записка за изпълнение на участника е предложена 

технология за изпълнение на дейността „Зидарски работи“. Информацията е със следното 

съдържание: 

„1. Изпълнението на зидариите се извършва в съответствие с проектната 

документация за вида и размера на зидовете; вида и качествата на зидарийните тела и 

разтвора. 

2. Преди изпълнението на тухлените зидарии се вземат бележки от работния чертеж; 

пренасят се нужните материали при зидането, подреждат се тухлите на банки до работното 

място, пребъркват се и се обогатяват разтворите с цимент. 

3. При зидането ще се спазва линията на зида, хоризонталното положение на редовете, 

вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесиране  на зидовете и подвеждане на 
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редовете с канап и равнинността на степените в съответствие с изискванията на 

проекта…….“ 

Неразделна част от документацията е техническата спецификация, технически 

паспорт,  доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите 

характеристики, Архитектурно заснемане, доклад от обследване за енергийни 

характеристики, вкл. сертификат за енергийни характеристики. 

Изискване към участниците съгласно документацията за участие в процедурата е да 

представят Обяснителна записка за изпълнението на поръчката, която са бъде изготвена 

при съблюдаване на изискванията на  Техническите спецификации, предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата, технически паспорт…..“ От 

обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както и организацията и 

изпълнението на СМР. 

От така представената информация в обяснителната записка на участника, се предлага 

технологията за изпълнението на дейност, която не е предвидена в приложените към 

техническата спецификация документи, нито в самата спецификация.  

Изпълнението на дейности които не са предмет на предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата биха допринесли до загуба на 

финансови средства за Възложителя поради тяхното невъзстановяване от Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

От обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа 

за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката. 

Съгласно документацията - „Участник, в чието техническо предложение се установи, 

че не гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на изискванията на 

Възложителя по процедурата и ЗОП, не са  описани факторите, предмет на оценка …  - се 

отстранява от процедурата.“       

 

Съгласно условията на документацията за обществена поръчка, участник в чието 

техническо предложение се установи, че не гарантира изпълнението на дейностите, не 

съответства на изискванията на Възложителя по процедурата и ЗОП, не са описани 

факторите, предмет на оценка, както и такива, в които е констатирано разминаване между 

предложения срок за изпълнение и линейния календарен план и/или е констатирано 

несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка за 

изпълнение / линейния календарен график / техническата спецификация … - се отстранява 

от процедурата.   

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 
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възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно  предлага на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този 

смисъл, така представената от участника оферта се явява  „Неподходящ оферта” по смисъла 

на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

3. При проверката на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо 

предложение) на участника от „ЕКОДИН“ ЕООД се установи следното: 

Участникът декларира: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 89 календарни дни, считано от съставяне на Протокол 

обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 

3/31.07. 2003 г. на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности – 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка 

за изпълнение на обществената поръчка, линеен календарен график за изпълнение на 

обекта, график за разпределение на ресурсите, линеен календарен график, диаграма на 

работната ръка. 

След подробно разглеждане на документите, комисията установи следното: 

1. Съгласно Документацията за участие, „Участник, в чието техническо предложение 

се установи, че е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 

линейния календарен план и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между 

информацията в Обяснителна записка за изпълнение /линейния календарен график - се 

отстранява  от участие. 

При преглед на представената от участника Обяснителна записка и съответствието на 

информацията в нея спрямо приложения календарен график с посочена продължителност 

на работата в календарни дни спрямо вида работа, комисията установи разминаване и 

несъответствие в следното: 

- Относно подетап „Топлинно изолиране на таванска плоча“, е посочен общ срок за 

изпълнение от 56 календарни дни.  

В приложения график срещу тази дейност  посочена под номер 5 е визуализиран общ 

срок за изпълнение от 44 календарни дни /с включените дни за неблагоприятни климатични 

условия/, при което е налице разминаване и несъответствие с информацията в 

обяснителната записка. 

- Относно подетап „Топлоизолация под“, в обяснителната записка на стр. 23 е 

посочен общ срок да изпълнение от 59 календарни дни. 
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В приложения график срещу тази дейност  посочена под номер 6 е визуализиран общ 

срок за изпълнение от 28 календарни дни /с включените дни за неблагоприятни климатични 

условия/, при което е налице разминаване и несъответствие с информацията в 

обяснителната записка. 

- Относно подетап „Подмяна стълбищно осветление и осветление в общите части 

в сутерена“, в обяснителната записка на стр. 23 е посочен общ срок да изпълнение от 24 

календарни дни. 

В приложения график срещу тази дейност  посочена под номер 7 е визуализиран общ 

срок за изпълнение от 6 календарни дни /с включените дни за неблагоприятни климатични 

условия/, при което е налице разминаване и несъответствие с информацията в 

обяснителната записка. 

- Относно подетап „Архитектурно-строителни дейности“, в обяснителната записка 

на стр. 23 е посочен общ срок да изпълнение от 59 календарни дни.  

В приложения график срещу тази дейност  посочена под номер 8 е визуализиран общ 

срок за изпълнение от 25 календарни дни /с включените дни за неблагоприятни климатични 

условия/, при което е налице разминаване и несъответствие с информацията в 

обяснителната записка. 

На стр. 23 е посочено“ Като последен подетап ще се изпълни окончателно почистване 

на строителната площадка, премахване на временно строителство и създаване на условия за 

приемане на обекта. Общ срок за изпълнение: 2 календарни дни.“ 

В приложение график срещу тези дейност посочена под номер 9 е визуализиран само 

резервният период предвиден за неблагоприятни климатични условия общ за цялостното 

изпълнение от 3 календарни дни.  

Налице е разминаване и несъответствие с информацията в графика с тази в 

обяснителната записка. 

Цялостния срок визуализиран в графика, относно продължителност на работата в 

календарни дни по видове работи е - 79 календарни дни визуализиран с дейност за 

изпълнение от 9 - тия календарен ден на месец II и приключване на дейностите на 27 - ия 

календарен ден на месец IV с включени резервните дни за неблагоприятни условия каквото 

е изискването в документацията за поръчка. 

Видно от така констатираният срок от комисията от 79 календарни дни спрямо 

декларираният от участника в Образец № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката от 

89 календарни дни, е налице несъответствие и разминаване при срока за изпълнение на 

строителството. 

Като условие и в самият Образец №1 е посочено, че участникът трябва да представи  

„Подробен Линеен график за дейностите по поръчката - по етапност на изпълнението 

…..“. „Предложения линеен график трябва да е тясно свързан с технологично-строителната 

програма (обяснителната записка) за изпълнение предложена от участника.“ 

Участниците следва да изготвят Линеен календарен график въз основа на 

предложеният от тях срок за изпълнение на дейностите-предмет на настоящата 

поръчка. 

В обявлението за обществена поръчка, в раздел II.2.10. - Информация относно 

варианти, Възложителят е отразил ясно и категорично отговор „не“. 

Отделно от това е и категорично условието в документацията за отстраняване на 

участник в случай, че в техническото предложение се установи, че е констатирано 
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разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния календарен план и/или е 

констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна 

записка за изпълнение /линейния календарен график. 

 

2. В приложеният  График за разпределение на ресурсите в таблица трета, под номер 7 

е посочена дейността „Подмяна стълбищно осветление и осветление в общите части в 

сутерена“ за която е предвидено като необходим максимален брой основен материал за 

изпълнение на дейността - осветителни тела със сензора за движение и LED лампи да се 

вложат 29 бр. 

Съгласно приложеният към документацията Доклад за енергийно обследване, за 

Мярка за енергоспестяване С1: Подмяна стълбищно осветление, за Доставка и монтаж на 

осветителни тела в стълбищна клетка и сутерен със сензори за движение и LED лампи на 

стр. 32/48 са посочени за изпълнение - 60 броя. 

Съгласно Документацията за участие - Обяснителната записка за изпълнение на 

поръчката следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на Техническата 

спецификация, предложените мерки …….., обследването за енергийна ефективност…..“  

Доклада за енергийна ефективност и сертифициране на сгради на многофамилна 

жилищна сграда - гр. Елена, ул. „Пролет“ №1, е приложен документ към техническата 

спецификация, неразделна част от документация, и достъп до тях е осигурен на профила на 

купувача с линк - http://zop.elena.bg/?p=1491.  

Условията на документация задължават комисията да отстрани участник, за който е 

констатирано несъответствие между информацията в Обяснителната записка за изпълнение 

/ линейния календарен график / техническата спецификация, каквато е и констатацията 

относно изпълнението на Мярка за енергоспестяване С1: Подмяна стълбищно осветление, 

за Доставка и монтаж на осветителни тела в стълбищна клетка и сутерен със сензори за 

движение и LED лампи с изискуемите за изпълнение - 60 броя, а предложени от участника 

само 29 броя.  

3. Не е представена информация за съдържанието на частите при изработването на 

работният проект.          

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД 02.12-64 

от дата 13.07.2017 г.  на Кмета на  Община Елена, с което решение са одобрени обявлението 

и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие 

с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно 

чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 

съответствие  с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП 

„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на 

възложителя, не се отваря.” Цитираните правни норми не предоставят възможност на 

комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 

нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 

извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 

http://zop.elena.bg/?p=1491#comment-1227
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ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този 

смисъл, така представената от участника оферта се явява  „Неподходящ оферта” по смисъла 

на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

VI. След като приключи оценяването на подадените и допуснати до оценка оферти по 

показателя за оценка, обхващащ параметри от техническото предложение, Комисията може 

да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, съгласно чл. 57, ал. 2 

от ППЗОП. 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията следва да насрочи заседание по 

отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на тримата 

допуснати до оценка участници. 

 

Комисията реши отварянето на ценовите предложения да се извърши на 16.03.2018 г. 

от 10:00 часа в стая 211 на община Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24. 

Отварянето ще се извърши публично, при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.  

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, 

Комисията обяви, чрез съобщение в Профила на купувача на община Елена, датата, часа и 

мястото на отварянето. 

 

Етап III. 

На 16.03.2018 г. от 10:00 часа, в сградата на община Елена - стая 211, гр. Елена, ул. 

„Иларион Макариополски“ № 24, Комисията се събра в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова - директор на дирекция „УТОС“ при 

община Елена. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Фатме Ходжева - старши експерт „ОП“ при община Елена; 

2. Драгомир Цанев - старши юрисконсулт на община Елена; 

3. инж. Николай Наумов - директор на дирекция „АПИО“; 

4. инж. Христо Лазаров - инспектор „КС“ при община Елена, 

Комисията се събра в пълен състав и продължи своите действия по разглеждане и 

оценка на подадените оферти за участие в процедура „публично състезание“ по реда по 

реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи 

и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията 

на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 

на територията на община Елена, по обособени позиции”. 

 

I. Във връзка с отваряне на ценовите предложения (пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри“) от офертите на допуснатите до оценка участници в процедурата, 

същите са уведомени предварително за датата, часа и мястото на отваряне, чрез съобщение 

в Профила на купувача на община Елена, публикувано на 12.03.2018 г.  
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II. Съгласно предвидената възможност в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при отваряне на 

ценовите предложения присъстваха представители на участниците, подали оферта в 

процедурата – Борислав Панайотов - (представител на „Дунав“ АД) и Хасан Али 

(представител на „Ренед“ ООД). 

 

III. На основание чл. 57, ал. 3, изр. трето от ППЗОП, преди отварянето на ценовите 

оферти комисията обяви резултатите от оценяването на допуснатите до оценка оферти на 

участниците, по показателя за оценка, обхващащ параметри от техническото предложение 

П1 е показател за оценка на качеството, свързан с техническото предложение на 

съответния участник, в съответствие с Методиката за комплексна оценка на офертите: 

 

1. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно 

строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена: 

Допусната оферта на ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“. 

Оценка на техническото предложение на участника - 50 точки. 

 

2. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван 

Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. 

Елена: 

Допусната оферта на „МИСТРАЛ 7“ ООД. 

Оценка на техническото предложение на участника - 50 точки. 

 

3. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. 

Елена: 

Допусната оферта на „ДУНАВ“ АД. 

Оценка на техническото предложение на участника - 50 точки. 

 

4. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. 

Елена.”: 

Допусната оферта на „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД. 

Оценка на техническото предложение на участника - 50 точки. 

 

IV. Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

участниците по реда на постъпване на техните оферти: 

 

А. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно 

строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена. 

 

Комисията отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на 

участника ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ и установи наличието на: 
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- ценово предложение (Образец № 2), подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника; 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника ДЗЗД 

„ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“, като обяви на глас предложението на участника: 

 

I. Обща стойност за изпълнение на поръчката,  

620 000.00 лева без ДДС, (Шестстотин и двадесет хиляди лева), съответно 744 000.00 

лева с ДДС, (Седемстотин четиридесети четири хиляди лева) или 

119.49 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и деветнадесет лева четиридесет и девет стотинки), 

съответно 143.39 лева/кв. м. с ДДС, (Сто четиридесет и три лева и тридесет и девет 

стотинки).  

 

Общата стойност за изпълнение на поръчката е формирана от следните 

стойности: 

1. Стойност за проектиране и упражняване на авторски надзор: 

25 854.00 лева без ДДС, (Двадесет и пет хиляди осемстотин петдесет и четири лева), 

съответно 31 024.80 лева с ДДС, (Тридесет и една хиляди двадесет и четири лева и 

осемдесет стотинки) или 

4.98 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева и деветдесети осем стотинки), съответно 5.98 

лева/кв. м. с ДДС, (Пет лева и деветдесет и осем стотинки). 

 

1.1. Стойност за проектиране: 

22 500.00 лева без ДДС, (Двадесет и две хиляди и петстотин лева), съответно 27 000.00 

лева с ДДС, (Двадесет и седем хиляди лева) или 

4.34 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева тридесет и четири стотинки), съответно 5.21 

лева/кв. м. с ДДС, (Пет лева и двадесет и една стотинки). 

 

1.2. Стойност за авторски надзор: 

3 354.00 лева без ДДС, (Три хиляди триста петдесет и четири лева), съответно 4 024.80 

лева с ДДС, (Четири хиляди двадесет и четири лева и осемдесет стотинки) или 

0.65 лева/кв. м. без ДДС, (Шестдесет и пет стотинки), съответно 0.78 лева/кв. м. с 

ДДС, (Седемдесет и осем стотинки). 

 

2. Обща стойност за строителни и монтажни работи:  

594 146.00 лева без ДДС, (Петстотин деветдесет и четири хиляди сто четиридесет и 

шест лева), съответно 712 975.20 лева с ДДС, (Седемстотин и дванадесет хиляди 

деветстотин седемдесет и пет лева и двадесет стотинки) или 

114.51 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четиринадесет лева и петдесет и една стотинки), 

съответно 137. 41 лева/кв. м. с ДДС, (Сто тридесет и седем лева и четиридесет и една 

стотинки). 

 

Общата стойност за изпълнение на строителните работи включва: 

2.1. Стойност за изпълнение на СМР: 

540 132.73 лева без ДДС, (Петстотин е четиридесет хиляди сто тридесет и два лева и 

седемдесет и три стотинки), съответно 648 159.28 лева с ДДС, (Шестстотин 



93 

четиридесет и осем хиляди лева сто петдесет и девет лева двадесет и осем стотинки) 

или 

104.10 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четири лева и десет стотинки), съответно 124.92 

лева/кв. м. с ДДС, (Сто двадесет и четири лева и деветдесет и две стотинки). 

2.2. Непредвидени разходи (10 % от стойността на СМР по т. 2.1.): 

54 013.27 лева без ДДС, (Петдесет и четири хиляди тринадесет лева двадесет и седем 

стотинки ), съответно 64 815.92 лева с ДДС, (Шестдесет и четири хиляди осемстотин и 

петнадесет лева и деветдесет и две стотинки) или 

10.41 лева/кв. м. без ДДС, (Десет лева и четиридесет и една стотинки), съответно 12.49 

лева/кв. м. с ДДС, (Дванадесет лева и четиридесет и девет стотинки). 

 

II. Стойностни показатели за формиране на цената за извършване на СМР:  

1. Часова ставка - 5.00 лв./ч.час;  

2. Допълнителни разходи върху труда - 100 %  

3. Допълнителни разходи върху механизацията - 30 %  

4. Доставно-складови разходи - 10 %  

5. Печалба - 9 % 

6. Непредвидени разходи - 10 % 

 

Б. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по 

плана на гр. Елена. 

 

Комисията отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на 

участника „МИСТРАЛ 7“ ООД и установи наличието на: 

- ценово предложение (Образец № 2), подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника; 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника 

„МИСТРАЛ 7“ ООД, като обяви на глас предложението на участника: 

 

I. Обща стойност за изпълнение на поръчката,  

511 807.42 лева без ДДС, (Петстотин и единадесет  хиляди осемстотин и седем лева 

четиридесет и две стотинки), съответно 614 168.90 лева с ДДС, (Шестстотин и 

четиринадесет хиляди сто шестдесети осем лева и деветдесет стотинки)  или 

119.35 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и деветнадесет лева тридесет и пет стотинки), 

съответно 143.22 лева/кв. м. с ДДС, (Сто четиридесет и три лева двадесет и две 

стотинки).  

 

Общата стойност за изпълнение на поръчката е формирана от следните 

стойности: 

1. Стойност за проектиране и упражняване на авторски надзор: 

21 227.04 лева без ДДС, (Двадесет и една хиляди двеста двадесет и седем лева и четири 

стотинки), съответно 25 472.45 лева с ДДС, (Двадесет и пет хиляди четиристотин 

седемдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки) или 
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4.95 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева и деветдесет и пет стотинки), съответно 5.94 

лева/кв. м. с ДДС, (Пет лева и деветдесет и четири  стотинки). 

 

1.1. Стойност за проектиране: 

17 581.99 лева без ДДС, (Седемнадесет хиляди петстотин осемдесет и един лева 

деветдесет и девет стотинки), съответно 21 098.39 лева с ДДС, (Двадесет и една хиляди 

и деветдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки) или 

4.10 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева  и десет стотинки), съответно 4.92 лева/кв. м. с 

ДДС, (Четири лева и деветдесет и две стотинки). 

 

1.2. Стойност за авторски надзор: 

3 645.05 лева без ДДС, (Три хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и пет 

стотинки), съответно 4 374.06 лева с ДДС, (Четири хиляди триста седемдесет и  четири 

лева и шест стотинки) или 

0.85 лева/кв. м. без ДДС, (осемдесет и пет стотинки), съответно 1.02 лева/кв. м. с ДДС, 

(Един лев и две стотинки). 

 

2. Обща стойност за строителни и монтажни работи:  

490 580.38 лева без ДДС, (Четиристотин и деветдесет хиляди петстотин и осемдесет 

лева и тридесет и осем стотинки), съответно 588 696.46 лева с ДДС, (Петстотин 

осемдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и четиридесет  и шест 

стотинки) или 

114.40 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четиринадесет лева и четиридесет стотинки), 

съответно 137. 28 лева/кв. м. с ДДС, (Сто тридесет и седем лева двадесет и осем 

стотинки). 

 

Общата стойност за изпълнение на строителните работи включва: 

2.1. Стойност за изпълнение на СМР: 

445 982.16 лева без ДДС, (Четиристотин четиридесет и пет хиляди лева деветстотин 

осемдесет и два лева и шестнадесет стотинки), съответно 535 178.59 лева с ДДС, 

(Петстотин тридесет и пет хиляди  сто седемдесет и осем лева петдесет и девет 

стотинки) или 

104.00 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четири лева), съответно 124.80 лева/кв. м. с ДДС, 

(Сто двадесет и четири лева и осемдесет  стотинки). 

2.2. Непредвидени разходи (10 % от стойността на СМР по т. 2.1.): 

44 598.22 лева без ДДС, (Четиридесет и четири хиляди петстотин деветдесет и осем 

лева и двадесет и две стотинки), съответно 53 517.86 лева с ДДС, (Петдесет и три хиляди 

петстотин и седемнадесет лева и осемдесет и шест стотинки) или 

10.40 лева/кв. м. без ДДС, (Десет лева и четиридесет стотинки), съответно 12.48 

лева/кв. м. с ДДС, (Дванадесет лева и четиридесет и осем стотинки). 

 

II. Стойностни показатели за формиране на цената за извършване на СМР:  

1. Часова ставка - 3.90 лв./ч.час;  

2. Допълнителни разходи върху труда - 95 %  

3. Допълнителни разходи върху механизацията - 50 %  
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4. Доставно-складови разходи - 10 %  

5. Печалба - 9 % 

6. Непредвидени разходи - 10 %. 

 

В. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на 

гр. Елена. 

 

Комисията отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на 

участника „ДУНАВ“ АД и установи наличието на: 

- ценово предложение (Образец № 2), подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника 

„ДУНАВ“ АД, като обяви на глас предложението на участника: 

 

I. Обща стойност за изпълнение на поръчката,  

488 043.80 лева без ДДС, (Четиристотин осемдесет и осем хиляди четиридесет и три 

лева и осемдесет стотинки), съответно 585 652.56 лева с ДДС, (Петстотин осемдесет и 

пет хиляди шестстотин петдесет и два лева и петдесет и шест стотинки) или 

119.13 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и деветнадесет лева и тринадесет стотинки), 

съответно 142,96 лева/кв. м. с ДДС, (Сто четиридесет и два лева и деветдесет и шест 

стотинки).  

 

Общата стойност за изпълнение на поръчката е формирана от следните 

стойности: 

1. Стойност за проектиране и упражняване на авторски надзор: 

19 500.00 лева без ДДС, (Деветнадесет хиляди и петстотин лева), съответно 23 400.00 

лева с ДДС, (Двадесет и три хиляди и четиристотин лева) или 

4.76 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева и седемдесет и шест стотинки), съответно 5.71 

лева/кв. м. с ДДС, (Пет лева и седемдесет и една стотинки). 

 

1.1. Стойност за проектиране: 

17 000.00 лева без ДДС, (Седемнадесет хиляди лева), съответно 20 400.00 лева с ДДС, 

(Двадесет хиляди и четиристотин лева) или 

4.15 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева  и петнадесет стотинки), съответно 4.98 лева/кв. 

м. с ДДС, (Четири лева и деветдесет и осем стотинки). 

 

1.2. Стойност за авторски надзор: 

2 500.00 лева без ДДС, (Две хиляди и петстотин лева), съответно 3 000.00 лева с ДДС, 

(Три хиляди лева) или 

0.61 лева/кв. м. без ДДС, (шестдесет и една стотинки), съответно 0.73 лева/кв. м. с 

ДДС, (Седемдесет и три стотинки). 

 

2. Обща стойност за строителни и монтажни работи:  
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468 543.80 лева без ДДС, (Четиристотин шестдесет и осем хиляди петстотин 

четиридесет и три лева и осемдесет стотинки), съответно 562 252.56 лева с ДДС, 

(Петстотин шестдесет и две хиляди двеста петдесет и два лева и петдесет  и шест 

стотинки) или 

114.38 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четиринадесет лева и тридесет и осем стотинки), 

съответно 137.25 лева/кв. м. с ДДС, (Сто тридесет и седем лева и двадесет и пет 

стотинки). 

 

Общата стойност за изпълнение на строителните работи включва: 

2.1. Стойност за изпълнение на СМР: 

425 948.91 лева без ДДС, (Четиристотин двадесет и пет хиляди деветстотин 

четиридесет и осем лева и деветдесет и една стотинки), съответно 511 138.69 лева с 

ДДС, (Петстотин и единадесет хиляди сто тридесет и осем лева и шестдесет и девет 

стотинки) или 

103.98 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и три лева и деветдесет и осем стотинки), съответно 

124.77 лева/кв. м. с ДДС, (Сто двадесет и четири лева и седемдесет  и седем стотинки ). 

2.2. Непредвидени разходи (10 % от стойността на СМР по т. 2.1.): 

42 594.89 лева без ДДС, (Четиридесет и две хиляди петстотин деветдесет и четири лева 

и осемдесет и девет стотинки ), съответно 51 113.88 лева с ДДС, (Петдесет и една 

хиляди сто и тринадесет лева и осемдесет и осем стотинки) или 

10.40 лева/кв. м. без ДДС, (Десет лева и четиридесет стотинки), съответно 12.48 

лева/кв. м. с ДДС, (Дванадесет лева и четиридесет и осем стотинки). 

 

II. Стойностни показатели за формиране на цената за извършване на СМР:  

1. Часова ставка - 4.50 лв./ч.час;  

2. Допълнителни разходи върху труда - 100 %  

3. Допълнителни разходи върху механизацията - 20%  

4. Доставно-складови разходи - 10 %  

5. Печалба - 10 % 

6. Непредвидени разходи - 10 %. 

 

Г. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на 

гр. Елена”. 

 

Комисията отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на 

участника „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД и установи наличието на: 

- ценово предложение (Образец № 2), подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника; 

- прогнозно-окрупнена количествено-стойностна сметка, подписана и подпечатана от 

лицето, представляващо участника.  

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника „НОВ 

СТАНДАРТ 2012“ ЕООД, като обяви на глас предложението на участника: 

 

I. Обща стойност за изпълнение на поръчката,  
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404 073.39 лева без ДДС, (Четиристотин и четири хиляди седемдесет и три лева и 

тридесет и девет стотинки), съответно 484 888.07 лева с ДДС, (Четиристотин 

осемдесет и четири  хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и седем стотинки) или 

119.36 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и деветнадесет лева и тридесет и шест стотинки), 

съответно 143.23 лева/кв. м. с ДДС, (Сто четиридесет и три лева и двадесет и три 

стотинки).  

 

Общата стойност за изпълнение на поръчката е формирана от следните 

стойности: 

1. Стойност за проектиране и упражняване на авторски надзор: 

16 000.00 лева без ДДС, (Шестнадесет хиляди лева), съответно 19 200.00 лева с ДДС, 

(Деветнадесет хиляди и двеста лева) или 

4.73 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева и седемдесет и три стотинки), съответно 5.67 

лева/кв. м. с ДДС, (Пет лева и шестдесет и седем стотинки). 

 

1.1. Стойност за проектиране: 

14 000.00 лева без ДДС, (Четиринадесет хиляди лева), съответно 16 800.00 лева с ДДС, 

(Шестнадесет хиляди и осемстотин лева) или 

4.14 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева  и четиринадесет стотинки), съответно 4.96 

лева/кв. м. с ДДС, (Четири лева деветдесет и шест стотинки). 

 

1.2. Стойност за авторски надзор: 

2 000.00 лева без ДДС, (Две хиляди лева), съответно 2 400.00 лева с ДДС, (Две хиляди и  

четиристотин лева) или 

0.59 лева/кв. м. без ДДС, (петдесет и девет стотинки), съответно 0.71 лева/кв. м. с ДДС, 

(Седемдесет и една стотинки). 

 

2. Обща стойност за строителни и монтажни работи:  

388 073.39 лева без ДДС, (Триста осемдесет и осем хиляди седемдесет и три лева и 

тридесет  и девет стотинки), съответно 465 688.07 лева с ДДС, (Четиристотин 

шестдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и седем стотинки) или 

114.64 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четиринадесет лева и шестдесет и четири стотинки), 

съответно 137.56 лева/кв. м. с ДДС, (Сто тридесет и седем лева и петдесет и шест 

стотинки). 

 

Общата стойност за изпълнение на строителните работи включва: 

2.1. Стойност за изпълнение на СМР: 

352 793.99 лева без ДДС, (Триста петдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и три 

лева и деветдесет и девет стотинки), съответно 423 352.79 лева с ДДС, (Четиристотин 

двадесет и три хиляди  триста петдесет и два лева и седемдесет и девет стотинки) или 

104.21 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четири лева и двадесет и една стотинки), съответно 

125.06 лева/кв. м. с ДДС, (Сто двадесет и пет лева и шест стотинки). 

2.2. Непредвидени разходи (10 % от стойността на СМР по т. 2.1.): 
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35 279.40 лева без ДДС, (Тридесет и пет хиляди двеста седемдесет и девет лева и 

четиридесет стотинки), съответно 42 335.28 лева с ДДС, (Четиридесет и две хиляди 

триста тридесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) или 

10.42 лева/кв. м. без ДДС, (Десет лева и четиридесет и две стотинки), съответно 12.51 

лева/кв. м. с ДДС, (Дванадесет лева и петдесет и една стотинки). 

 

II. Стойностни показатели за формиране на цената за извършване на СМР:  

1. Часова ставка - 4.00 лв./ч.час;  

2. Допълнителни разходи върху труда - 90 %  

3. Допълнителни разходи върху механизацията – 5 %  

4. Доставно-складови разходи - 5 %  

5. Печалба - 10 % 

6. Непредвидени разходи - 10 % 

 

V. След отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници, 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание без присъствието на 

представителите на двамата участници. 

Комисията разгледа ценовите оферти на допуснатите до оценка участници и провери 

съответствието им с предварително обявените условия, като установи, че ценовите 

предложения на всички участници са попълнени в съответствие с приложения в 

документацията за участие образец. 

 

VI. Комисията пристъпи към оценяване на ценовия показател „Предлагана цена“ (П2) 

допуснатите участници.  

Комисията приложи утвърдената Методика за комплексна оценка на офертите за 

възлагане на обществената поръчка. Оценката на ценовия показател П2 - Ценово 

предложение се изчислява по следната формула: 

П2 = (П2 мин. / П2 участник) х 50, където:  

П2 мин. - предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката (обособената 

позиция), без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник. 

П2 участник - предложена цена от съответния участник, без включени непредвидени 

разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на участника. 

 

Резултат от извършената оценка: 

Участници ОП 

Предложена цена (без 

включени непредвидени 

разходи за СМР) 

Оценка 

ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“  1 565 986.73 50 т. 

„МИСТРАЛ 7" ООД 2 467 209.20 50 т. 
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 „ДУНАВ“ АД 3 
445 448.91 

 
50 т. 

„НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД 4 368 793.99 50 т. 

  

VII. Комисията приложи утвърдената от Възложителя методика за комплексна 

оценка на офертите за възлагане на обществената поръчка.  

 

П1 е показател за оценка на качеството, в конкретност, свързан с техническото 

предложение на съответния участник с максимален брой точки - 50;  

П2 - Ценово предложение - показател за оценка на цената, с максимален брой точки - 

50. 

Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.  

 

Комплексна оценка на офертите: 

Участници 

Обща оценка 

техническо 

П1 

Общо ценово 

предложение 

П2 

Крайна  

Оценка 

КО 

 

ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ 
50 50 100 т. 

„МИСТРАЛ 7" ООД 50 50 100 т. 

„ДУНАВ“ АД 50 50 100 т. 

 

„НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД 
50 50 100 т. 

 

VIII. След като Комисията извърши оценяването на офертите по двата показателя за 

оценка – технически и ценови, и изчисли комплексната оценка на участниците в 

процедурата, въз основа на получения резултат при избрания от Възложителя критерий за 

оценка „оптимално съотношение качество / цена“, на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, 

извърши следното КЛАСИРАНЕ:  

 

На подадените оферти в процедура „публично състезание“ по реда на Глава 

двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг 

- проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на авторски надзор по 

време на строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

община Елена, по обособени позиции, както следва: 

 

1. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с 

административен адрес 5070 гр. Елена,  ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно 

строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена: 

- На първо място се класира участникът ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ с 

комплексна оценка - 100 точки. 
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2. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по 

плана на гр. Елена: 

- На първо място се класира участникът „МИСТРАЛ 7" ООД с комплексна оценка - 

100 точки. 

 

3. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на 

гр. Елена 

- На първо място се класира участникът „ДУНАВ“ АД с комплексна оценка - 100 

точки. 

 

4. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на 

гр. Елена.” 

- На първо място се класира участникът „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД с комплексна 

оценка - 100 точки. 

На база изложеното в съставените протоколи и настоящия Доклад, комисията, 

назначена с Ваши Заповед № РД.02.05-509/14.08.2017 г., променена със Заповед № 

РД.02.05-540/07.09.2017 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

процедура „публично състезание" по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, строително - 

монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във 

връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на община Елена, по обособени позиции, 

както следва: 

1. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с 

административен адрес 5070 гр. Елена,  ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно 

строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена; 

2. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван 

Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. 

Елена; 

3. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. 

Елена;  

4. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. 

Елена.”, прави следното предложение: 

А. За изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1: 

Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена,  ул. 

„Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена да 

бъде определен участника ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ - класиран на първо 

място. 
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Б. За изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 2: МЖС с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно 

жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена да бъде определен участника 

„МИСТРАЛ 7“ ООД - класиран на първо място. 

В. За изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 3: МЖС с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно 

строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена да бъде определен участника „ДУНАВ“ 

АД - класиран на първо място. 

Г. За изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 4: МЖС с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно 

строителство“ в кв. 109 по плана на гр. Елена” да бъде определен участника „НОВ 

СТАНДАРТ 2012“ ЕООД - класиран на първо място. 

Комисията приключи своята работа на 19.03.2018 г. в 13:00 часа с изготвянето на 

настоящия доклад. 

 

Приложения: 

- Документация по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка; 

- Декларации от членовете на комисията - 5 бр.; 

- Протоколи № № 1, 2 и 3. 

Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предаде на 

възложителя - Кмета на община Елена. 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова  

           

ЧЛЕНОВЕ: 

 

Фатме Ходжева ___________________ 

 

Драгомир Цанев ___________________ 

 

инж. Николай Наумов ___________________ 

 

инж. Христо Лазаров __________________ 

 

Докладът е предаден на кмета на община Елена, на дата 19.03.2018 г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

_________________                                                

/инж. Дилян Млъзев/ 

 

 

Подписите в настоящия 

документ са заличени,  

на основание чл. 2,  

ал. 2 от ЗЗЛД! 

 


