
Дата: 11.06.2018 г. 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

за кмет на община Елена - зам. кмет - ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Съгласно Заповед № РД.02.05-367/08.06.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-277/02.05.2018 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 обект „услуга“ и предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен 

надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция 

на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна 

ефективност“. 

 

Днес, 08.06.2018 г. в 09:30 ч., в сградата на община Елена - стая 211, гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24, се събра Комисия 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. 

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 обект „услуга“ и предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен 

надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция 

на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна 

ефективност“. 

В своето предходно заседание, отразено в Протокол № 3, Комисията е констатирала, че: 

1. Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от участника „Термоконтрол 

сървиз” ЕООД е с повече от 20 на сто (46,05%) по-благоприятна от средната стойност на 

останалите участници. 

2. Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от участника „Алфа М-98” 

ЕООД е с повече от 20 на сто (48,60%) по-благоприятна от средната стойност на останалите 

участници. 

На двамата участници са изпратени нарочни писма, с които е изискана писмена подробна 

обосновка за начина на образуване на предложените цени за изпълнение на обществената 
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поръчка (предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване), които са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на предложенията на 

останалите участници. 

В указания срок са получени подробни писмени обосновки от участниците, които се 

изразяват в следното: 

1. Обосновка от участника „Термоконтрол сървиз” ЕООД: 

Указано е, че при определяне на цената  дружеството се е ръководило от обективни 

обстоятелства, свързани с предпоставките на чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, а именно 

икономическите особености на предоставяните услуги и наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, отчитане и на ситуацията на пазара на труда в региона. 

а) По чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗОП: За „Икономически особености на предоставяните услуги“ 

участникът се позовава на притежаваната правоспособност за цялостното изпълнение на 

поръчката, включващо три дейности: 

- „Упражняване на строителен надзор, вкл. проверка и контрол на влаганите строителни 

продукти и съставяне на технически паспорт“, на основание Удостоверение за вписване в 

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ и 

дейности по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, на основание вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от 

ЗЕЕ; 

- „Изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапите на 

изпълнение на строителството“, на основание сертификат за завършен курс „КБЗ в 

строителството“ на управителя на фирмата; 

- Изпълнение на функциите на Инвеститорски контрол“, на основание удостоверение за 

„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ 

на специалист от екипа. 

Указано е, че някои от експертите, включени в екипа по изпълнение на поръчката 

притежават квалификация за изпълнение на дейностите по повече от една част от проекта, 

както и че предложените специалисти за изпълнение на поръчката изпълняват като екип 

няколко подобни обекта в последните години. 

б) По чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗОП: За „Наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставянето на продуктите или услугите“ участникът се позовава на 

организацията по изпълнението на поръчката и местоположението на обекта. Екипът на 

фирмата е ситуиран в гр. Плевен, като е обезпечен с транспорт, комуникационна техника - 

персонални компютри и друга офис техника, GSM апарати и др. Указано е, че всеки 

специалист ще е независим и без конфликт на интереси в отговорностите. 

Като предпоставка за качествено изпълнение на услугата, предмет на поръчката, е 

коментирана изградената фирмена култура в управление на вътрешните процеси, фокуса 

върху изискванията на Възложителя, като гарантират това с внедрената система за 

управление на качеството във фирмата.Указани са принципи и използвани подходи, от 

които се е ръководило дружеството при определяне на цената, а именно: 
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Принципи: 

„1. Равнопоставеност при договаряне на хонорарите с необходимите специалисти за всеки 

конкретен обект; 

2. Точно определяне на техническите и технологични характеристики на всяка сграда; 

3. Правилно определяне на обхвата от дейностите на всеки експерт по изпълнение на 

дейностите по изпълнение на поръчката; 

4. Необходимият финансов ресурс и техническо обезпечаване за извършване на нашата 

дейност.“ 

Подходи: 

„Реципрочност на обхвата на отделните дейности и броя на използваните специалисти за 

изпълнение на поръчката; 

2. Отчитане на реалната икономическа ситуация на пазара на труда в страната; 

3. Оптимизиране на разходите на фирмата, във връзка с изпълнение на дейностите по 

изпълнение на поръчката.“. 

Изложена е справка за разчетите в ценовата оферта по дейности, включваща хонорари на 

експертите, консумативи, разходи за транспорт, разходи за комуникация, начислена 

печалба.  

Приложени са документи, удостоверяващи изпълнението на предходни строежи от 

участника, сертификати ISO, талони за превозни средства.  

 

2. Обосновка от участника „Алфа М-98” ЕООД: 

Разделена е в няколко аспекта, съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗОП: 

а) Икономически особености на предоставената услуга: Позовават се на вида дейност, 

предмет на възлагане, за която законодателят е предвидил полагане на личен труд по 

трудови и граждански правоотношения, като с всеки експерт, който ще работи по 

конкретното възлагане ще се сключи граждански договор  с точно регламентирани 

задължения и полагащо се възнаграждение. При определяне на възнагражденията 

участникът указва, че е спазил изискванията на НКПД, като се е доближил до минималния 

осигурителен доход до основни икономически и квалификационни групи професии, 

съгласно ЗБДО, съгласно който са определени възнагражденията на инженер строителен 

надзор и за координатор по безопасност и здраве. 

Позовават се на икономичност при изпълнение на поръчката, изложена чрез стойностите за 

труд на експертите от екипа, разходи за транспорт - не са предвидени („експертите работят 

на граждански договори и транспортните разходи са в перо нормативно признати 

разходи“), разходи за консумативи и административни разходи („Фирмата има собствен 

офис в гр. Велико Търново и автомобилите, които използва са оборудвани в мобилни 

офиси.“), разходи през гаранционния период, разходи за публичност и прозрачност, 

печалба „около 5%“. 
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Указано е, че ако срока за изпълнение е по-дълъг от предвидения, разходите за труд на 

експертите ще бъдат за сметка на печалбата и на предвиденото възнаграждение. 

б) Избрано техническо решение и наличие на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставяне на услугата: 

Изложението започва с резултатите от дългогодишната работа на екипа от 

висококвалифицирани специалисти, резултат от което е техническото решение за 

изпълнение на поръчката, което включва: 

- регламентиране на всички дейности за изпълнение; 

- план за осъществяване на контрол на място на обектите от всеки член на екипа - тук се 

позовават на управленски присъствен подход, освен консултантския; 

- табличен вид на предвидените дейности и създадени, подписани или съгласувани 

документи с акцент върху две дейности - постоянен контрол, идентифициране на 

потенциалните рискове и мерки за смекчаването им и разработване на методика за оценка 

на риска, и методика / указания за действия по време на периода за уведомяване на дефекти. 

За изключително благоприятните условия при предоставяне на услугата е записано, че 

фирмата разполага с фирмен офис на територията на община Велико Търново, фирмени 

леки автомобили, оборудвани като мобилни офиси, както и лични автомобили, фирмата  

упражнява още един обект със сходен предмет в гр. Елена. 

в) Оригиналност на предложеното от участника решение:  

Като решение, с елемент на оригиналност, е изложено вземане на всички необходими 

мерки, за да не се случват събития, възпрепятстващи изпълнението на проекта, а именно: 

- разработване на стратегия за успешно реализиране на проекта включваща: очертаване на 

времевата рамка, преглед на проектите и КСС към договора за строителство; 

- надзор за съответствието на предложеното от строителя, що се отнася до използвана 

механизация, човешки ресурс, технология и методология на работата; 

- ревизия на източниците / доставчиците на материали; 

- приемане на доставените на обекта материали с констативен протокол; 

- въвеждане на контролен дневник; 

- специално инспектиране и изпитване на материалите и оборудването; 

- управление на навременното представяне на документи. 

г) Спазване на задълженията по чл.  115 от ЗОП: 

Декларирано е, че ще се спазват всички правила и нормативи, свързани с опазване на 

околната среда, социалното и трудово право и др., съгласно Приложение № 10 от ЗОП. 

д) Участникът не ползва държавна помощ. 
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Комисията разгледа подробно представените писмени обосновки по чл. 72 от ЗОП от 

участниците, като констатира следното: 

1. Обосновка от участника „Термоконтрол сървиз” ЕООД: 

По отношение на представената писмена обосновка по чл. 72 от ЗОП, комисията счита, че 

представените от участника обстоятелства не могат да се приемат за обективни поради 

няколко причини, а именно: 

Относно икономически особености на предоставената услуга: 

- комисията счита, че наличието на правоспособност за упражняване на дейностите по 

поръчката, прави участника допустим;  

- комисията счита, че наличието на експерти със съответния професионален опит и 

необходимата квалификация не представлява икономическа особеност. За 

професионалната компетентност на своя екип, участниците са получили съответната 

оценка по утвърдената с документацията методика. Следователно, няма как участникът да 

обоснове наличие на икономическа особеност на предоставяната услуга с аргумента, че 

разполага с квалифицирани експерти; 

- в тази част на обосновката липсват конкретни стойности относно ефекта върху 

калкулираната обща цена за изпълнение. 

Относно избрано техническо решение и наличие на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставяне на услугата: 

- необективно е твърдението на участника за изключително благоприятно условие, 

свързано с факта, че същият разполага със собствен офис в гр. Плевен. Това не 

представлява „изключително благоприятно условие“ по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП, тъй като други участници в процедурата разполагат с офиси, по-близо до гр. Елена. 

Комисията би възприела за изключително благоприятно условие наличието на офис в гр. 

Елена; 

- наличието на служебни транспортни средства, комуникационна и офис техника, 

комисията не намира нито за различно, нито за иновативно решение или изключително 

благоприятно условие. Същото не може да бъде възприето като индивидуално предимство 

само на този участник. От друга страна, дори и да се възприеме като такова, евентуално 

последвалото минимизиране на разходи следва да бъде описано в цифри; 

- позоваването на внедрени система за управление на качеството, система за управление на 

околната среда и система за управление на здравето и безопасността при работа са 

неотносими, доколкото притежаваните сертификати дават определени гаранции за 

качество и др., но не обосновават предложената цена; 

- описаните принципи и подходи за формиране на цената, комисията намира за бланкетни и 

формални; 

- предложеното в табличен вид разпределение на разходите описва конкретните размери на 

плащане за експерти и обезпечаване на дейностите, от които комисията по никакъв начин 

не може да прецени наличие на основания по чл. 72, ал. 2 от ЗОП;  
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- представените доказателства за изпълнени поръчки с предмет строителен надзор, 

удостоверения за добро изпълнение, сертификати за качество и др. не рефлектират върху 

калкулираната обща цена за изпълнение, а доказват техническите възможности на 

участника да изпълни критериите за подбор на настоящата поръчка. 

Представената обосновка е непълна и липсва обективност относно обстоятелствата по чл. 

72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

 

Във връзка с горепосоченото, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, КОМИСИЯТА не приема 

представената обосновка, като на основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, ПРЕДЛАГА 

участника „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД за ОТСТРАНЯВАНЕ от настоящата 

обществена поръчка. 

 

2. Обосновка от участника „Алфа М-98“ ЕООД: 

Комисията счита, че представените от участника обстоятелства не могат да се приемат за 

обективни поради няколко причини, а именно: 

Относно икономически особености на предоставената услуга: 

- комисията счита, че е представен анализ на формираната стойност на предложение, а не 

икономически особености на предоставената услуга. 

- неясно за комисията остава защо не се предвиждат разходи за транспорт на експертния 

екип и в какъв размер би било потенциалното редуциране на разходи, т.е. по какъв начин се 

отразява на стойността на предложената оферта. 

Относно избрано техническо решение и наличие на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставяне на услугата: 

- посочените от участника аргументи, свързани с изключително благоприятни условия, са 

несъотносими и не могат да бъдат приети за обективни, предвид това, че всеки от 

допуснатите участници има на разположение експерти, със съответния професионален 

опит и необходимата квалификация, като за тяхната професионална компетентност 

участниците са получили съответната оценка по утвърдената с документацията методика. 

Следователно, няма как участникът да обоснове наличие на благоприятни условия с 

аргумента, че разполага с квалифицирани експерти; 

- начинът на работа, въведените контролни дейности, идентифициране на рискове, 

дейности по опазване на здравето и техническо решение в цялост по никакъв начин не 

рефлектира върху депозираната цена, но дори действително да има някакъв ефект, в 

обосновката не е изразено в цени. Комисията е поставена в невъзможност да прецени как 

описаните предвидени дейности, както и твърдяното „повишаване ефективността“ 

намаляват разходите и в какъв размер.  

- необективно е и твърдението на участника, свързано с факта, че разполага със собствен 

офис в гр. Велико Търново, тъй като и други участници в процедурата разполагат с такъв, 
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т.е. същото е благоприятно, но не и „изключително благоприятно“ по смисъла на чл. 72, ал. 

2, т. 2 от ЗОП . Комисията би възприела за изключително благоприятно условие наличието 

на офис в гр. Елена. Алтернативно на горното, участникът не е представил информация за 

разходите по обезпечаване на изнесения офис, т.е. липсват калкулации. По аналогичен 

начин стоят нещата с т.н. коли-мобилни офиси. Липсва ясен и конкретен разчет на 

спестените разходи. 

- по отношение на твърдението, че фирмата упражнява строителен надзор и инвеститорски 

контрол на обект на територията на община Елена и гр. Велико Търново, комисията 

установи, че не е предоставена ясна информация относно срока на действие на договорите. 

Т.е., кога са сключени, с какъв срок на изпълнение. Комисията е поставена в невъзможност 

да прецени дали експертният екип на участника ще бъде на терен в гр. Елена по време на 

изпълнение на обекта в настоящата процедура.  

Относно оригиналност на предложеното решение, комисията установи следното: 

- представените мерки представляват начин/подход за изпълнение на дейностите по 

поръчката, но никъде в обосновката не е описано как същите рефлектират върху 

калкулираната обща цена за изпълнение.  

По отношение на спазването на чл. 115 от ЗОП, в обосновката липсва информация за 

конкретен ефект спрямо ценообразуването. Наличието на въведена система за управление 

на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 не е предмет на настоящата обосновка. 

Представената обосновка е непълна и липсва обективност относно обстоятелствата по чл. 

72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

 

Във връзка с горепосоченото, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, КОМИСИЯТА не приема 

представената обосновка, като на основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, ПРЕДЛАГА 

участника „Алфа М-98“ ЕООД за ОТСТРАНЯВАНЕ от настоящата обществена поръчка. 

 

Комисията продължи с оценка на допуснатите оферти по предварително указаната 

методика за определяне на комплексната оценка на офертите, показател П2 - оценка на 

„Ценово предложение за изпълнение на поръчката“. 

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула: 

Предложена цена - П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в 

комплексната оценка - 50 точки. 

Предложена цена - П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на 

участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева): 

 

Предложена минимална (от участник) обща цена в лева 

П2 = ___________________________________________________________ х 50 
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Предложена обща цена от участника (оценявания) в лева 

 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото 

предложение е 50 точки. 

Извършена оценка на допуснатите участници по показател П2: 

 

 

Участник 
Цена  

без ДДС 
П2 

„Ретем” ООД 24900.00 31.23 

„Т7 Консулт” ЕООД 15770.00 49.32 

„Агенция Стройконтрол - ВТ” ООД 24291.00 32.02 

„Елатив Техноинвест” ООД 22762.00 34.17 

„РТ Консултинг” ЕООД 18500.00 42.04 

„Пловдивинвест” АД 16100.00 48.31 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД 24900.00 31.23 

„Кима Консулт” ЕООД 15555.00 50.00 

 

Беше извършена и комплексна оценка на офертите по формулата: 

КО = П1 + П2, където: 

• П1 - показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ 

и 

• П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“. 

 

Извършена комплексна оценка: 

Участник П2 П1 КО 

„Ретем” ООД 31.23 50.00 81.23 

„Т7 Консулт” ЕООД 49.32 50.00 99.32 

„Агенция Стройконтрол - ВТ” ООД 32.02 50.00 82.02 

„Елатив Техноинвест” ООД 34.17 50.00 84.17 

„РТ Консултинг” ЕООД 42.04 50.00 92.04 

„Пловдивинвест” АД 48.31 50.00 98.31 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД 31.23 50.00 81.23 

„Кима Консулт” ЕООД 50.00 50.00 100.00 

 

Комисията извърши класиране на офертите в процедура „публично състезание” по реда на 

Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект „услуга“ и 

предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция на сградите на СУ 

„Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, на база 

получените комплексни оценки и степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия, както следва: 

I
-во място

: „Кима Консулт” ЕООД - получени 100.00 точки в комплексната оценка. 

II
-ро място

: „Т7 Консулт” ЕООД - получени 99.32 точки в комплексната оценка. 

III
-то място

: „Пловдивинвест” АД - получени 98.31 точки в комплексната оценка. 

IV
-то място

: „РТ Консултинг” ЕООД - получени 92.04 точки в комплексната оценка. 

V
-то място

: „Елатив Техноинвест” ООД - получени 84.17 точки в комплексната оценка. 

VI
-то място

: „Агенция Стройконтрол - ВТ” ООД - получени 82.02 точки в комплексната 

оценка. 

VII
-мо място

: „Ретем” ООД и „Институт за управление на програми и проекти“ ООД - 

получили еднакъв брой 81.23 точки в комплексната оценка, предложили еднакви цени за 

изпълнение на услугата. 

 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 57, ал. 2 - чл. 

58 от ППЗОП и приключи своята работа на 11.06.2018 г. в 10:40 часа. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/ 

                   /инж. Димитринка Иванова/                                      

                  

Членове: 

1. /п/       2. /п/ 

/Фатме Ходжева/     /Драгомир Цанев/                                          

 


