
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: http://www.elena.bg 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

№ РД.02.05-170  

 

Елена, 20.03.2018 г. 

 

За обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител в публично състезание 

по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител 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,  

открита с Решение № РД.02.12-64/13.07.2017 г. на кмета на община Елена. 

 

На основание чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 108, т. 1 от ЗОП, утвърден от Възложителя 

доклад от 19.03.2018 г., Протоколи № 1/11.09.2017 г., № 2/12.03.2018 г. и № 3/19.03.2018 г. 

на комисия, назначена с мои Заповеди № РД.02.05-509/14.08.2017 г. и № РД.02.05-

540/07.09.2017 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите в публичното състезание с горецитирания предмет, 

 

ОБЯВЯВАМ: 
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I. Класирането на участниците в публичното състезание - за обособена позиция № 2: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван 

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

Елена, съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите, които отговарят на 

изискванията за лично състояние, на критериите за подбор и чиито технически и ценови 

предложения отговарят на изискванията на Възложителя, както следва: 

Първо място: Участник „МИСТРАЛ 7“ ООД - получени 100 точки. 

 

II. Определям за изпълнител, на основание чл. 109 от ЗОП, за обособена позиция № 2: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван 

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

Елена, участника, чиято оферта е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагането - 

„МИСТРАЛ 7“ ООД. 

 

III. Отстранявам от участие в процедурата, за обособена позиция № 2: Многофамилна 

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

„За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена, следните участници: 

III.1. Участник „НСК СОФИЯ“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, като 

приемам изцяло мотивите на комисията, отразени в Доклад от 19.03.2018 г. Представената 

оферта не отговаря на обявените условия от Възложителя, а именно: 

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 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 е установила 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. 
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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 Възложителя 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 останала 

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 е установила 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 същия 

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;   

- 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;“. 
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Предвид представената разнородна информация в Обяснителната записка за изпълнение на 

поръчката, линейният календарен график и диаграма за работната ръка, комисията е била 

възпрепятствана от възможността да пристъпи към оценка на офертата на участника по този 

фактор от подпоказател П1.   

3. 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-тия до 115-тия 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 било невъзможно да прецени в кой момент точно ще приключи 115-тият 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 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...“. 

4. При извършения обстоен анализ на информацията в Обяснителната записка за изпълнение 

на поръчката, комисията е установила, че от участника не са предвидени дейности по 
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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 била 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 е взела 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 е предложила 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, б. „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. 
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III.2. Участник „КОНТУР 7“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, като 

приемам изцяло мотивите на комисията, отразени в Доклад от 19.03.2018 г. Представената 

оферта не отговаря на обявените условия от Възложителя, а именно: 

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 компрометираните бетонни и асфалтови настилки по периметьра на 

блока, така че да са водонепропускливи. 

12. Репариране на компрометираните 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. 

18. Монтиране на сухотръбие в стълбищната клетка на всеки вход в съответствие с 

изискванията на чл. 207 на Наредба № 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: 
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„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 

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 
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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.“ 

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%. 
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4. 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“ с 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, е установено 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; 

2. Проучване на изходните данни  и оглед на сградата предмет на обособената позиция - 

участват всички експерти - 10 работници, като изпълняват дейността - за 3 календарни дни;  

Проектиране на обекта: 

Изготвяне на работен проект по части: 
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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 е 

подложила 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: 

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

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

• 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. 

• 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. 

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

дни. 

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

изпълнение: 12 календарни дни. 

• 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. 

• 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.  

• част ”Архитектурна” - 2 календарни дни;  

• част ”Конструктивна” - 2 календарни дни;  

• част ”Електро” - 2 календарни дни;  

• част ”Енергийна ефективност” - 2 календарни дни;  

• част ”Пожарна безопасност” - 2 календарни дни;  

• част ”План за безопасност и здраве ( ПБЗ )” - 2 календарни дни;  

• част ”План за управление на строителните отпадъци - 2 календарни дни; 
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• 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 била 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 е констатирана 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 била 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. 

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: 
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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 е успяла да 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. 

5. 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. 

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. 
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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.“.       

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 е следвало да следи за 
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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 е предложила 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. 

 

III.3. Участник „АБВ-РУСЕ“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, като 

приемам изцяло мотивите на комисията, отразени в Доклад от 19.03.2018 г. Представената 

оферта не отговаря на обявените условия от Възложителя, а именно: 

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 представения 

линеен график участникът трябва да включи всички дейности и да предвиди и дни за 

неблагоприятни атмосферни условия.“. 

От направения анализ, комисията е установила, че в приложения 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 е установила, че от участника са предложени варианти в 

посоченият срок за изпълнение на строителството. Участникът е посочил в Линейния 

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 

приложения 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. 
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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. 

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.“ 
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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!“. 

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 е предложила 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. 

 

III.4. Участник „ПИРС-Д“ ООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, като приемам 

изцяло мотивите на комисията, отразени в Доклад от 19.03.2018 г. Представената оферта не 

отговаря на обявените условия от Възложителя, а именно: 

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.  
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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. 15/49 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 улуци - Монтиране на водосточните тръби и улуци, спазвайки 

техническата документация. За улуците 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 Технически 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...“.  
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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 е констатирала, че 

са налице правни и фактически основания за отстраняване на участника от последващо 

участие.  

3. Комисията е установила 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 
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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 е предложила 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, б. „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. 
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III.4. Участник ДЗЗД „ЕКО СТРОЙ“, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, като 

приемам изцяло мотивите на комисията, отразени в Доклад от 19.03.2018 г. Представената 

оферта не отговаря на обявените условия от Възложителя, а именно: 

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; 

- 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 е констатирала в посочения 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. 

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: 
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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.“       

4. Несъответствие с представената в електронен вид техническа спецификация и документи 

към нея, комисията е установила и за друга дейности.  

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: 



23 

 

„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. 

5. 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. 

6. На следващо място, комисията е установила, че върху Предложение за изпълнение на 

поръчката - Образец № 1 от 10.08.2017 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 е предложила 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, б. „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. 

 

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в 3 (три) дневен 

срок от датата на издаването му до всички участници в процедурата за обособена позиция № 

2: „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 обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
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5070 гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в 

кв. 121 по плана на гр. Елена. 

 

V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗОП, настоящото решение, заедно с утвърдения 

доклад и протоколите, отразяващи работата на назначената с мои заповеди № РД.02.05-

509/14.08.2017 г. и № РД.02.05-540/07.09.2017 г. комисия, да се публикува на Профила на 

купувача на община Елена, в раздела на обществената поръчка, при условията на чл. 24, ал. 

1, т. 2 и т. 5  от ППЗОП, в деня на изпращането му до участниците. 

 

VI. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Решението на Възложителя подлежи на 

обжалване в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на 

конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ № 18. 

Във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решенията за избор на изпълнител са публикувани в 

„Профил на купувача“ на община Елена, в раздела на обществената поръчка, ведно с 

протоколите и доклада на комисията, на адрес: http://zop.elena.bg/?p=1491. 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

http://zop.elena.bg/?p=1491

