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           О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

      П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №6 

 

 Днес, 01.02.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-406/07.09.2018г. на зам.-

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

открита процедура с Решение № ОП-19/30.07.2018г. за откриване на обществена поръчка 

с предмет: „ Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от ЗЕЕ 

и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 

паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на Център за обществена подкрепа (ЦОП)“ в две 

обособени позиции: Обособена позиция 1: „Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност на сграда на територията 

на гр. Ботевград, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” (прекратена 

съгласно Решение №13 от 10.08.2018г. на възложителя); Обособена позиция 2: 

„Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт 

съгласно чл. 176а от ЗУТ на сграда на територията на гр. Ботевград, по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014 – 2020 “ , в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и 

капитално строителство“ 

2. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

4. Гергана Николова – младши експерт „Управление на проекти“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – нач. отдел „Правно – нормативно обслужване“ 

2. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

3. Йорданка Цветкова – старши експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинска администрация, с 

цел разглеждане и обсъждане на представената писмена обосновка изискана с писмо 

с рег. индекс №5300-68/22.01.2019г., както и да направи окончателна оценка и  

класиране на офертите. 

Комисията констатира, че изисканата писмена обосновка е представена от 

участника в законоустановения срок, както следва: 

 -  „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД, с вх.№5300-68(1)/24.01.2019г. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представената писмена 

обосновка от участник „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД, относно начина на образуване 

на предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка, и на основание чл.72, 

ал.3 от ЗОП към оценка по отношение на нейната пълнота и обективност.   

Участникът е формирал своето ценово предложение като е взел под внимание 

основните елементи, които формират цената му: размер на разходите за възнаграждение 

на екипа, който ще извърши дейностите по техническо обследване на сградата, вкл. 

разходи за осигуровки; административно-управленски разходи, командировъчни и 

транспортни разходи, разходи за извършване на измервания и изготвяне на протоколи от 

акредитирана лаборатория; печалба. 
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В своята обосновка участникът представя изчисление, че формираната от него 

единична цена при РЗП 4392,00 кв. м възлиза на 1,31 лв. на квадратен метър или обща 

цена в рамер на 5 753,52 лв. В тази цена са включени разходи в размер на 5 178,17 лв. и 10 

% печалба в размер на 575,35 лв. В обосновката на участника е описано, че при наличие на 

одобрен проект архитектът предварително изчертава архитектурната подложка, в която се 

отразяват всичките изменения, които са направени във времето. Изложението на 

участника продължава с описание на дейностите, които ще извърши, които включват 

приобектно заснемане с участието на експерт „Архитект“, 3 чертожници, експерт 

„Конструктор“ и експерти по части „ВиК“, „Електро“, „ОВК“ и „Пожарна безопасност“. 

Продължителността на дейността е 1 ден. Участникът описва, че 1 ден ще му бъде 

необходим за извършване на конструктивно обследване на сградата и за направата на 

външен оглед на място и установяване на фактическото състояние на инсталациите на 

обекта с участието на проектанти по части „ВиК“, „Електро“ и „ОВК“. Две от дейностите 

(3 и 4 съгласно обосновката) се извършват в 2 дни на територията на гр. Ботевград. 

Съгласно описаното в обосновката на участника в цената за изпълнение на поръчката са 

предвидени командировъчни разходи по 10 лв. за 1 човек за 1 ден или общо 90 лв. за 9 

човека. Тези средства са достатъчни за деветте души, включени в изпълнението на 

дейност 3 - приобектово заснемане. Не са описани необходимите разходи за работа на 

терен за изпълнение на външен оглед и такива разходи не са калкулирани в обосновката.  

На следващо място, участникът описва, че за изпълнение на поръчката са 

необходими и транспортни разходи за 1 пътуване с 2 автомобила на стойност 22 лв. В 

представената обосновка са описани и останалите дейности, а именно: измерване на 

физични фактори на работната среда, изготвяне на протоколи от резултатите от 

измерванията, работа в офиса в София, вкл. архитектурно изчертаване на сградата, 

изготвяне на доклади/ протоколи от експерт „Пожарна безопасност“, съставяне на доклади 

за резултатите от обследването от специалистите по части „Електро“, „ВиК“ и „ОВК“, 

съставяне на технически паспорт на сградата и предаване на извършената работа на 

Възложителя. В рамките на обосновката са предвидени административно-управленски 

разходи в размер на 123,57 лв. 

В точка 10 от обосновката участника представя описание на разходите за 

възнаграждение на екипа, които възлизат бруто на  4 000 лв. и е направено изчисление, че 

разходите за сметка на работодателя върху изплатените възнаграждения по граждански 

договори възлизат на 632,60 лв. При правилно пресмятане на разходите за сметка на 

работодателя се получава сумата от 632,80 лв.  

При правилно пресмятане на всички компоненти, които формират цената, съгласно 

обосновката, се получава сума, различна от предложената от участника в ценовото 

предложение.  

На следващо място обосновката посочва като обективна причина за определяне на 

предложената цена наличието на богат опит на участника в дейности по обследване за 

установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт, които 

участникът е изпълнил на по-ниска от предложената в настоящата обществена поръчка 

цена и за които е представил 35 броя референции.  

От изложението на участника не може да се направи извод, че обосновката на 

цената се отнася на посочените в чл. 72, ал. 2 от ЗОП обстоятелства. Наличието на 

предишен опит в изпълнението на дейности за извършване на обследване за установяване 

на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт е критерий за подбор, 

на който следва да отговарят всички участници и не може да бъде счетено за предимство, 

на което да се позовава при формиране на цената, тъй като не отговаря на законовото 

изискване да предложената обосновка да се отнася до:  

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод;  
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 
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3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 
4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

 

 След като разгледа и се запозна подробно и задълбочено с изложеното в 

представената писмена обосновка, комисията счита, че не са налице обективни 

обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, обосноваващи предложената цена за изпълнение. 

След внимателен преглед на представената обосновка на участника „Мултиплекс 

Инженеринг“ ЕООД комисията единодушно реши, че не намира обосновката на участника 

за пълна и обективна, предвид факта, че участникът не е посочил на кое от цитираните по-

горе обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП се позовава. В предложената обосновка не се 

съдържа коректно пресмятане на компонентите на цената. Поради тази причина, на 

основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, комисията не приема обосновката и 

предлага на Възложителя да отстрани участника от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за възлагане на настоящата обществена поръчка – „най-ниска 

цена“, комисията: 
 

І. Направи следното класиране: 

 На І-во място: „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

 На II-ро място: „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД 

            На III-то място: „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място, а именно: „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД. 

 

Настоящият протокол се състави на 01.02.2019г. в 16:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  * /П/                 /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.                 /П/                  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.                 /П/                  /Генка Енева/ 

 

3.                 /П/                  /Катрин Михайлова/ 

  

4.                 /П/                  /Гергана Николова/ 

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните 

данни 
 

 
 


