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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: * /П/                  

ЗАМ. - КМЕТ:      

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2019 г./ 

 

дата: 11.02.2019 г. 
 

Д О К Л А Д 
 

 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение 

на Заповед № ОА-406/07.09.2019г. 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“, комисия 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“ 

  

изготви настоящият доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са 

постъпили девет оферти,  а именно: 

1. „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1505, ул. „Черковна“ №7, офис 21- 

с вх. №ОП-19-1-2/28.08.2018г. 10:28 ч.  

2. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1233, кв. „Банишора“ ул. 

„Люти брод“ № 3, ет. 1 - с вх. №ОП-19-2-2/03.09.2018г. 09:30 ч. 

3. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД, с адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 25, ет.4, 

ап. 18 - с вх. №ОП-19-3-2/04.09.2018г. 10:35ч.  

4. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с адрес: гр. София, п.к. 1309, ул. „Тодор 

Александров“ №133, ет. 2, ап. 4 - с вх. №ОП-19-4-2/05.09.2018г. 10:30ч. 
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5. „В.Л.М. - ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ №32, ет. 1, ап. 3 - с 

вх. №ОП-19-5-2/05.09.2018г. 10:32ч. 

6. ДЗЗД “ЕС“, с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 42, ет. 1 офис 

4 - с вх. №ОП-19-6-2/05.09.2018г. 10:33ч. 

7. „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1415, район Витоша, кв. Драгалевци, 

ул. „Захари Зограф“ № 57, ет. 2, ап. 12 – с вх.№ОП-19-7-2/05.09.2018г. 10:35ч. 

8. „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1750, ж.к. 

„Полигона“, бл. 13 (партер), пощ. к. ат. 16, вх. 1 - с вх. №ОП-19-8-2/05.09.2018г. 11:20ч.  

9. „ИВАЛС-ДРЕНСКИ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Христо Белчев“ № 11, 

вх. 1, ет. 4 – с вх. №ОП-19-9-2/05.09.2018г. 11:30ч. 

 

Комисията е заседавала в периода от 07.09.2018 г. до 01.02.2019г. и е изготвила следните 

протоколи: 

 

1.Протокол №1 от 07.09.2018 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Действията по отваряне на офертите преминаха в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Проверена бе опаковката на офертите и бяха 

отворени и оповестени по реда на постъпването им, след което бе подписан плик „Предлагани 

ценови параметри“ от трима от членовете на комисията. Техническите предложения на 

участниците бяха подписани на всяка страница от трима от членовете на комисията.  

С това приключи публичната част.  

 

2. Протокол №2 от 05.11.2018г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

 

1. За участник „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД 

Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен 

собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. При попълване на Раздел Г, част 

III, участникът следва да декларира обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при 

приложимостта на специфичните национални основания за изключване, предвидени в 

българското законодателство, съгласно дадените указания в т.41.9 и т.42 от Документацията 

за участие.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвени от независими органи и доказващ, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество, но не е посочил орган или служба, 
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издаващи документа, точно позоваване на документа и предметен обхват и за комисията не 

става ясно дали се покриват критериите за подбор. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 05.11.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

2. За участник  „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД 

Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен 

собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя.  

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 05.11.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 

3. За участник „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

- в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор, в поле Форма на участие, на поставения въпрос „Икономическият 

оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други 

икономически оператори“, участникът не е посочил отговор.  

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен 

собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. При попълване на Раздел Г, част 

III, участникът следва да декларира обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при 

приложимостта на специфичните национални основания за изключване, предвидени в 

българското законодателство, съгласно дадените указания в т.41.9 и т.42 от Документацията 

за участие.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвен от независим органи и доказващ, че икономическият оператор отговаря 
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на стандартите за осигуряване на качество, но не е посочил орган или служба издаващи 

документа. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 05.11.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 

4. За участник „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и, които са подписани с квалифициран 

електронен подпис от всяко от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени на 

електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на тяхното съдържание. 

В представените ЕЕДОП-и комисията установи следното: 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен 

собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя.  

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т.5) 

участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност“. Комисията 

констатира, че декларираната застрахователната полица е със срок на валидност до 26.09.2018 

г. С оглед на констатираното, участникът следва да декларира наличие на валидна застраховка 

„Професионална отговорност в строителството“, с което да удовлетвори изискванията на 

възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.6) участникът е декларирал, че разполага с 

персонал, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. 

Комисията направи справка в публичния регистър на КИИП http://www.kiip.bg/register и 

установи, че посоченото от участника лице/експерт за Технически контрол по част 

Конструктивна не е в Списъка на лицата упражняващи Технически контрол по част 

Конструктивна на КИИП. На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи 

документ, чрез който се доказва информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за 

да удовлетвори изискванията на Възложителя.  

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 05.11.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 

5. За участник „В.Л.М. - ЕНЕРДЖИ“ ЕООД 

Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка, на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „ДА“ и е описал част 
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от специфичните национални основания за изключване, съдържащи се в т.42 от 

документацията. Ако за участникът се прилагат специфичните национални основания за 

изключване и коректният отговор е „ДА“, то следва да се отговори на следващия въпрос „В 

случай че се прилага някое от специфичните национални основания за изключване…“. Също 

така не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за 

действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните 

собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвен от независим органи и доказващ, че икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на качество, но не е посочил орган или служба издаващи 

документа. 

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил възлагащия орган или 

възложителя съгласно част I, раздел А, както и съответната част, раздел/точка/и, съдържаща 

предоставената от участника информация, съгласно изискванията на образеца. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 05.11.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

6. За участник ДЗЗД “ЕС“ 

Участникът е представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. от 

Съдружниците в него), представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват 

редактиране на тяхното съдържание. 

 ► ЕЕДОП представен от ДЗЗД „ЕС“ е подписан с квалифициран електронен подпис 

от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП.   

След като разгледа представения ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота или  

несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 ► ЕЕДОП представен от „СТАНД-Ф“ ЕООД е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП.   

 След като разгледа представения ЕЕДОП, комисията установи следното: 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен 

собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. При попълване на Раздел Г, част 

III, участникът следва да декларира обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при 

приложимостта на специфичните национални основания за изключване, предвидени в 

българското законодателство, съгласно дадените указания в т.41.9 и т.42 от Документацията 

за участие.  

 ► ЕЕДОП представен от „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД не е цифрово подписан 
(с квалифициран електронен подпис) от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП.   

 Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 

01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово подписан (с 

квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП. 
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Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 05.11.2018г. да представи нов ЕЕДОП (цифрово подписан) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 

7. За участник „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД 

Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен 

собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.6) участникът е декларирал, че разполага с 

персонал, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. 

Комисията направи справка в публичния регистър на КИИП http://www.kiip.bg/register и 

установи, че: 

1) участникът е посочил за експерт Технически контрол по част Конструктивна лицето 

Михаил Бруно Брозиг с удостоверение за упражняване на технически по част Конструктивна 

издадено от КИИП с рег.№01303, валидно за 2018г., но в Списъка на лицата упражняващи 

Технически контрол по част Конструктивна на КИИП, регистрационният номер на 

удостоверението е 00129.  

2) участникът е посочил за експерт Проектант по част „ОВК“ лицето Ивайло Цветанов Димов 

с удостоверение за ППП по част ОВК издадено от КИИП с рег.№13480, валидно за 2018г., но 

в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност на КИИП, 

регистрационният номер на удостоверението е 09841.  

Комисията единодушно реши, че се  касае за техническа грешка и приема, че участникът 

удовлетворява изискването на възложителя.  

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 05.11.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

8. За участник „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т.5) 

участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност“. Комисията 

констатира, че декларираната застрахователната полица е със срок на валидност до 19.07.2018 

г. В офертата има приложена застрахователна полица със срок на валидност до 24.07.2019г. и 

комисията приема, че се покриват критериите за подбор. 
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В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият 

да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

 

9. За участник „ИВАЛС-ДРЕНСКИ“ ЕООД 

Участникът е представил оптичен носител, който съдържа Техническо предложение и 

График-проектиране. Липсва електронен носител, съдържащ ЕЕДОП.   

 Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 

01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово подписан (с 

квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 05.11.2018г. да представи нов ЕЕДОП (цифрово подписан) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 3. Протокол №3 от 17.12.2018г. от закрито заседание на комисията, която отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с 

Протокол №2 от 05.11.2018г. относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са, 

както следва: 

1. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД – вх.№5300-1285(1)/03.12.2018г.; 
2. „ВМЛ-КОНСУЛТ“  ЕООД – вх.№5300-1285(2)/03.05.2018г.; 
3. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД – вх.№5300-1285(3)/04.12.2018г.; 
4.  ДЗЗД “ЕС“– вх.№5300-1285(4)/06.12.2018г. 
5. „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД – вх.№5300-1285(5)/07.12.2018г. 

6. „ИВАЛС-ДРЕНСКИ“ ЕООД – вх.№5300-1285(6)/07.12.2018г. 

7. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – вх.№5300-1285(7)/10.12.2018г. 

 

Няма допълнително представени документи от участник „В.Л.М. - Енерджи“ ЕООД. С 

Протокол №2 от 05.11.2018г. на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията предостави 

възможност на участника да представи отразената в цитирания протокол липсваща 

информация и да отстрани констатираните несъответствия с изискванията на възложителя към 

личното състояние и критериите за подбор. Участникът е получил Протокол №2 от 

05.11.2018г. на 30.11.2018г., в удостоверение на това е изпратил обратен имейл до подателя. 

Срокът за представяне на допълнителните документи, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП е до 5 

работни дни от получаване на протокола, който срок изтича на 07.12.2018г. До заседанието на 

комисията изисканите от участника документи не са получени в община Ботевград. С оглед на 

не представените допълнително изискани документи за участникът не може да се установи 

липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор и на осн.чл.54, 

ал.1, т.5, б. б) от ЗОП и чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, участник  

„В.Л.М. - Енерджи“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. На осн. 

чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разгледа техническото предложение на участника, тъй 

като не отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, и на осн.чл.57, 

ал.1 от ППЗОП комисията не отвори ценовото предложение на същия. 

 

Комисията пристъпи отвори, обстойно разгледа и обсъди допълнително представените 

документи от участниците по реда на тяхното постъпване относно съответствието им с 

изискванията поставени от Възложителя и установи: 
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1. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок.  

 Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен и съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

2. „ВМЛ-КОНСУЛТ“  ЕООД 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок.  

 Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

 

3. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок.  

 Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

 

4. ДЗЗД “ЕС“ 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок.  

Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (от съдружниците в обединението), 

представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на тяхното 

съдържание. 

► ЕЕДОП представен от „Станд-Ф“ ЕООД е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП.  Попълнен е съгласно дадените от комисията 

указания.   

► ЕЕДОП представен от „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП.  От представения 

ЕЕДОП комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор.  

 

С оглед на установеното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият 

да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 
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5. „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД 

Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок. 

 Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

 

6. „ИВАЛС-ДРЕНСКИ“ ЕООД 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок.  

Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП и 1 бр. еЕЕДОП, създаден от участника чрез 

система за еЕЕДОП, осигурена от ЕК, които са подписани с квалифициран електронен подпис 

от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и са представени на електронен носител, в електронен 

вид и не позволяват редактиране на неговото съдържание. 

В представените ЕЕДОП-и комисията установи следното: 
 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 
относно изискването на възложителя описано в т.32.1.2. от документацията, участникът е 
декларирал предоставени услуги през последните три години, които не са с предмет, 
идентичен или сходен с този на поръчката. В т.32.1. от документацията за участие е посочено, 
че „Под „идентични или сходни с тези на поръчката дейности/услуги” се имат предвид 
дейности/услуги, свързани с изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, архитектурно 
заснемане на сгради, съставяне на технически паспорт на сгради с разгъната застроена 
площ (РЗП) за една сграда или сума от РЗП на повече сгради минимум 4 000 кв.м.“. Комисията 
приема, че участникът не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като не може да се 
установи съответствие с критериите за подбор и на осн.чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага 
на Възложителя, участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. На 
осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разгледа техническото предложение на участника, 
тъй като не отговаря на изискванията за критериите за подбор, и на осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП 
комисията не отвори ценовото предложение на същия. 

 

 

7. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са извън рамките на законоустановения срок до 5 работни дни от датата на 

получаване на протокола. Участникът е получил Протокол №2 от 05.11.2018г. на 30.11.2018г., 

в удостоверение на това е изпратил обратен имейл до подателя. Срокът за представяне на 

допълнителните документи, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП е до 5 работни дни от получаване 

на протокола, който срок изтича на 07.12.2018г. В ИЦ-Деловодство на община Ботевград, 

допълнително изисканите документи са представени на 10.12.2018г. На осн.чл.54, ал.1, т.5, б. 

б) от ЗОП и чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, участник  „Евиданс 

инженеринг“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. На осн. чл.56, 

ал.1 от ППЗОП комисията не разгледа техническото предложение на участника, тъй като не 

отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, и на осн.чл.57, ал.1 от 

ППЗОП комисията не отвори ценовото предложение на същия. 
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4. Протокол №4 от 02.01.2019г. от закрито заседание на комисията, която разгледа 

техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка, по реда на 

постъпване на офертите им и проверка на документите към него за съответствието с 

изискванията поставени от Възложителя и установи следното: 

  

 1. „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД: 

Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на участника. 

Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за отстраняване на 

пропуски 2 календарни дни.  

В отделно приложение към образец № 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“ е 

представена програма за изпълнение на услугата, в която са описани очаквани резултати от 

изпълнение на поръчката и основните дейности, които участникът предвижда да извърши. В 

отделни точки участникът описва механизми за преодоляване и управление на 

идентифицирани потенциални проблеми. Участникът описва мерки за опазване на околната 

среда, след което представя методология за изпълнение на поръчката, в която е представена 

последователността на изпълнение на задачите по обследване на сгради. Предложени са 

система за управление на качеството и график за изпълнение на дейностите в календарни дни. 

В графика на участникът не е представено времето за работа на всеки един от експертите и не 

е представена разбивка на необходимото време, в което ще работи всеки един от експертите 

по съответните части в календарни дни съгласно указанията за разработване на техническото 

предложение на Възложителя, посочени в документацията за участие.  

В предложението на участника не е представена организация на екипа и разпределение на 

задачите на ангажираните експерти по съответните части съгласно изискванията на 

Възложителя.  

 

След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на поръчката на 

„ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с 

установено несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на 

възложителя, комисията предлага на възложителя да отстрани участника от процедурата.  

   Мотиви: Възложителят изрично в документацията за участие /стр. 26/ е посочил какво 

следва да бъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, както следва: 

„ …47.2. Предложението трябва да съдържа: Програма за изпълнение на услугата, която 

съдържа следната минимална информация: а) график за изпълнение на поръчката в 

календарни дни - подробният времеви график относно организацията на дейностите, 

включени в предмета на поръчката, предложен от участника, трябва да бъде съобразен с 

изискванията на Възложителя и приложимата нормативна уредба. Участникът следва да 

предложи конкретна разбивка на необходимото време за изпълнение на предмета на 

поръчката, която е обвързана с необходимата последователност на дейностите; б) 

посочване на експертите, отговорни за изпълнението на дейностите, както и колко 

време ще работи всеки един от тях по съответната част в календарни дни; в) 

организация на екипа и разпределение на задачите - в предложението за изпълнение на 

дейностите участникът следва да предложи и организация на екипа и разпределение на 

задачите на експертите съобразно изискванията на Възложителя и приложимата 

нормативна уредба. Участникът следва да разработи организация на екипа за изпълнение 

на поръчката в съответствие с компетентността на съответните членове и да 

предвиди отговорностите на отделните членове на екипа, разпределени по дейности, 

съгласно представения работен план; г) срок за отстраняване на пропуски, непълноти или 

несъответствия в следствие на указания на възложителя или съответните компетентни 

органи.  

47.3. Описаните в т. 47.2. елементи се считат за предварително обявени от Възложителя 

условия за разработване на предложението за изпълнение на поръчката.“ 

Съгласно т. 79 от документацията на обществената поръчка „….Възложителят отстранява 

от участие в процедурата:  
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1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;  

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

а) предварително обявените условия на поръчката;  

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП; 3. 

участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято 

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.“ 

 В графика на участникът не е представено времето за работа на всеки един от 

експертите и не е представена разбивка на необходимото време, в което ще работи всеки един 

от експертите по съответните части в календарни дни съгласно указанията за разработване на 

техническото предложение на Възложителя, посочени в документацията за участие. В 

предложението на участника не е представена организация на екипа и разпределение на 

задачите на ангажираните експерти по съответните части съгласно изискванията на 

Възложителя.  

 Възложителят е посочил изрично в документацията на обществената поръчка, че когато 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварителните условия на 

Възложителя, участникът следва да бъде предложен за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие, минималните изисквания към съдържанието на техническото 

предложение се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването 

им води до отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие 

на офертата на участника с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, 

според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи 

участника за отстраняване от процедурата.  

 

 Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на 

спазването на документацията за участие, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за 

защита на конкуренцията. 

 Комисията счита, че след като участникът е подал предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, несъответстващо на посочени от възложителя изисквания, то това е 

достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен случай 

би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в обществената 

поръчка. В този смисъл е Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на  

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, формирано по начин, който се разминава и не съответства с изискванията на 

възложителя, категорично записани в условията на документацията и по-конкретно в 

методиката за оценка, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл 

е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД 

от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на 

КЗК.)  
 

 

 

 

 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837200
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837201
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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 2. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на участника. 

Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за отстраняване на 

пропуски 2 календарни дни. 

Участникът е представил програма за изпълнение на обществената поръчка като 

отделно приложение към образец № 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“, в която 

програма са описани предмет и цели на задачата, приложимата нормативна уредба, 

основанията за изпълнение на задачата и ресурсната обезпеченост на участника /човешки 

ресурси, материално-техническа база, система за управление на качеството/. На следващо 

място са посочени отговорните за изпълнение на дейностите експерти като длъжности, но не 

са посочени конкретните лица, чрез които ще бъде изпълнявана обществената поръчка. В 

текстови вид и табличен вид е представена разбивка в календарни дни на необходимото време 

за работа по всяка от дейностите на всеки един от експертите по съответните части 

„Архитектурна“, „Конструктивна“, „ВиК“, „Електро“, „ОВК“, „Пожарна безопасност“ и 

Технически контрол по част „Конструктивна“ съобразно последователността на дейностите. 

Приложен е и линеен график в календарни дни за изпълнение на всяка отделна дейност в 

обхвата на поръчката. Представено е подробно описание на дейностите в обхвата на поръчката 

съгласно техническите спецификации, посочени са резултатите от обследването за 

установяване на техническите характеристики на сградата, както и при изготвянето на 

технически паспорт. В табличен вид е представена организация на екипа и комуникацията 

помежду им, като са посочени задълженията на всеки един член на екипа, отговорностите му 

и разпределение на задачите, както и нивата на комуникация помежду им и контролът, който 

изпълнява всеки един експерт. Техническото предложение на участника продължава с анализ 

на възможните проблеми и ограничения при изпълнение на обществената поръчка. Посочени 

са начините за комуникация при изпълнение на поръчката между Възложителя и Изпълнителя 

и между отделните членове на екипа от експерти. В отделна точка е представен план за 

управление на риска с описание на идентифицираните рискове, ниво на проявление, описание 

както на плановете за реакция при възникване на всеки от рисковете, така и на механизмите 

за наблюдение и контрол на идентифицираните рискове. Посочена е система за управление на 

качеството, която следва да се прилага от страна на участника, като е описана 

последователността  при прилагане на процедурата за разработване на вътрешни документи 

или за получаване на външни такива.  

 

Комисията приема, че предложението за изпълнение на обществената поръчка отговаря 

на изискванията на Възложителя за разработване на техническото предложение и предлага на 

възложителя участник „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да бъде допуснат до по-

нататъшно участие.  

 

 3. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на участника. 

Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за отстраняване на 

пропуски 2 календарни дни.  

В отделно приложение към образец № 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“ е 

представена програма за изпълнение на услугата, в която са описани цели, очаквани резултати, 

обхват на дейностите и етапи за изпълнение на поръчката съгласно техническата 

спецификация. За всяка една дейност е посочено кои експерти са ангажирани, както и какъв е 

срокът за изпълнение на конкретната задача в календарни дни. Представена е организация на 

екипа в съответствие с компетентността на членовете му. Направено е разпределение на 

задачите на експертите, като са описани конкретните задачи и отговорностите на всеки 

експерт по отделните части „Архитектурна“, „Конструктивна“, Технически контрол по част 

„Конструктивна“, „ВиК“, „Електро“, „Пожарна безопасност“ и „ОВК“. Посочени са 

необходимите ресурси за изпълнение на поръчката /техническо оборудване и система за 

управление на качеството/. В отделни точки са описани процеси на управление, мерки и 
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методи за вътрешен контрол, управление и контрол на качеството и процеси по управление на 

рисковете.  

В отделно приложение към програмата за изпълнение на услугата в табличен вид е 

представен план-график за изпълнение на услугата с посочени отговорни експерти за 

изпълнение на предвидените дейности и необходимото време за работа в календарни дни. 

Таблицата съдържа информация за типовете технически дейности и видовете технически 

средства, които ще се използват при изпълнение на поръчката.  

Комисията приема, че предложението за изпълнение на обществената поръчка отговаря 

на изискванията на Възложителя за разработване на техническото предложение и предлага на 

възложителя участник „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие.  

 

 

 4. ДЗЗД “ЕС“ 

Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на участника. 

Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за отстраняване на 

пропуски 2 календарни дни.  

В образец № 4 участникът е представил дейностите за изпълнение на архитектурно 

заснемане, техническо обследване, конструктивно обследване и изготвяне на технически 

паспорт на сградата съобразно техническата спецификация. В табличен вид е представен 

график за изпълнение на дейностите в календарни дни. Отново в табличен вид са представени 

основни етапи, разпределение по експерти за изпълнение на условно посочените отделни 

етапи – техническо обследване, конструктивно обследване и технически паспорт, без да е 

посочена конкретна информация колко време ще работи ангажираният експерт по съответната 

част. Таблицата е допълнена и с информация за необходимите ресурси за изпълнение на 

дейността /технически и материални ресурси/ и допълнителни дейности, необходими за 

изпълнението на поръчката според участника.  

В представения график не фигурира разбивка на необходимото време за работа на всеки един 

ангажиран експерт по съответната част в календарни дни. В предложението за изпълнение на 

поръчката участникът не е представил организация на екипа и разпределение на задачите и 

отговорностите на експертите съобразно изискванията на Възложителя и указанията за 

разработване на техническото предложение. Не е представена организация на екипа за 

изпълнение на поръчката в съответствие с компетентността на съответните членове, съгласно 

представения работен план.  

След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на поръчката на 

ДЗЗД „ЕС“, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с установено 

несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на възложителя, 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника от процедурата.  

   Мотиви: Възложителят в документацията за участие /стр.26/ е посочил какво следва да 

бъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

както следва: 

„… 47.2. Предложението трябва да съдържа: Програма за изпълнение на услугата, която 

съдържа следната минимална информация: а) график за изпълнение на поръчката в 

календарни дни - подробният времеви график относно организацията на дейностите, 

включени в предмета на поръчката, предложен от участника, трябва да бъде съобразен с 

изискванията на Възложителя и приложимата нормативна уредба. Участникът следва да 

предложи конкретна разбивка на необходимото време за изпълнение на предмета на 

поръчката, която е обвързана с необходимата последователност на дейностите; б) 

посочване на експертите, отговорни за изпълнението на дейностите, както и колко 

време ще работи всеки един от тях по съответната част в календарни дни; в) 

организация на екипа и разпределение на задачите - в предложението за изпълнение на 

дейностите участникът следва да предложи и организация на екипа и разпределение на 

задачите на експертите съобразно изискванията на Възложителя и приложимата 

нормативна уредба. Участникът следва да разработи организация на екипа за изпълнение 



14 

 

на поръчката в съответствие с компетентността на съответните членове и да предвиди 

отговорностите на отделните членове на екипа, разпределени по дейности, съгласно 

представения работен план; г) срок за отстраняване на пропуски, непълноти или 

несъответствия в следствие на указания на възложителя или съответните компетентни 

органи.  

47.3. Описаните в т. 47.2. елементи се считат за предварително обявени от Възложителя 

условия за разработване на предложението за изпълнение на поръчката.“ 

Съгласно т. 79 от документацията на обществената поръчка „….Възложителят отстранява 

от участие в процедурата:  

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;  

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

а) предварително обявените условия на поръчката;  

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП; 3. 

участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято 

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.“ 

 В предложението за изпълнение на поръчката на участника ДЗЗД „ЕС“ не фигурира 

разбивка на необходимото време за работа на всеки един ангажиран експерт по съответната 

част в календарни дни. В предложението за изпълнение на поръчката участникът не е 

представил организация на екипа и разпределение на задачите и отговорностите на 

експертите съобразно изискванията на Възложителя и указанията за разработване на 

техническото предложение. Не е представена организация на екипа за изпълнение на 

поръчката в съответствие с компетентността на съответните членове, съгласно представения 

работен план. 

 Възложителят е посочил изрично в документацията на обществената поръчка, че когато 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварителните условия на 

Възложителя, участникът следва да бъде предложен за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие, минималните изисквания към съдържанието на техническото 

предложение се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването 

им води до отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие 

на офертата на участника с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, 

според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи 

участника за отстраняване от процедурата.  

 Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на 

спазването на документацията за участие, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за 

защита на конкуренцията. 

 Комисията счита, че след като участникът е подал предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, несъответстващо на посочени от възложителя изисквания, то това е 

достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен случай 

би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в обществената 

поръчка. В този смисъл е Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на  

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, че 

горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при участие в 

съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на въведеното 

законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на техническо 

предложение, формирано по начин, който се разминава и не съответства с изискванията на 

възложителя, категорично записани в условията на документацията и по-конкретно в 

методиката за оценка, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл 

е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837200
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837201
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 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника ДЗЗД „ЕС“ от по-нататъшно 

участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК.)  
 

 

 5. „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на участника. 

Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за отстраняване на 

пропуски 2 календарни дни.  

В отделно приложение към образец № 4 е представена програма за изпълнение на 

услугата от участника. Представена е организация на експертите, отговорни за изпълнението 

на дейностите, като е направено разпределение на задачите и отговорностите им съобразни 

компетентностите на всеки един от тях. Предложението на участника съдържа конкретна 

разбивка на необходимото време за изпълнение на предмета на поръчката. В табличен вид са 

представени дейностите по изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация, 

отговорните за изпълнението им експерти и необходимото време в календарни дни за 

реализация на дейността. Като отделно приложение към програмата за изпълнение на услугата 

е представен и подробен времеви график, в който са представени дейностите и задачите в 

обхвата на поръчката, ангажираният с изпълнението на дейността експерт, както и 

необходимото време в календарни дни за изпълнение на съответната дейност/задача. 

Комисията приема, че предложението за изпълнение на обществената поръчка на 

участника отговаря на изискванията на Възложителя за разработване на техническото 

предложение и предлага на възложителя участник „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД да бъде допуснат 

до по-нататъшно участие.  

 

 6. „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на участника. 

Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за отстраняване на 

пропуски 2 календарни дни.  

Предложението на участника за изпълнение на поръчката е представено в отделно 

приложение към образец № 4. Участникът описва видовете дейности, включени в обхвата на 

поръчката, отделните етапи на изпълнение на всяка от тях, както и последователността им.  

Представено е подробно описание на дейностите съгласно техническата спецификация. 

Описани са дейности по управление изпълнението на договора, мерки и дейности по 

осъществяване на вътрешен контрол, дейности по управление на риска, дейности за 

информация и комуникация и мониторинг.  

На следващо място в предложението е представена организационна структура на 

ангажираните експерти за изпълнение на поръчката. Направено е описание на организацията 

на екипа и разпределението на задачите и отговорностите между отделните експерти 

съобразно компетентностите им. В табличен вид са представени дейности/задачи за 

изпълнение, отговорните за изпълнението им експерти, ролята на експерта при изпълнението 

на задачата, както и процентната натовареност на всеки експерт. На следващо място са 

описани мерки за превенция и управление на потенциалните рискове, представена е и карта за 

оценка на риска. Като отделно приложение № 2 „Натовареност на ролите по дни“ в табличен 

вид са представени роли и ангажираност на експертите по съответните части. В приложение 

№ 3 е представен подробен линеен график, в който е посочено необходимото време за 

изпълнение на всяка една дейност в календарни дни.  

Комисията приема, че предложението за изпълнение на обществената поръчка на 

участника отговаря на изискванията на Възложителя за разработване на техническото 

предложение и предлага на възложителя участник „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД да бъде допуснат до по-нататъшно участие.  

 

 

  

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатият участник, оповестяване на предложените от 

него цени и окончателно класиране на офертите на следващо заседание, което да бъде на  

22.01.2019 г. от 10:00 ч. 

 

 5. Протокол №5 от 22.01.2019г. от проведено публично заседание за отваряне на плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача.  

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

на допуснатите участниците и оповестяване на предлаганите от тях цени, по реда на 

постъпване на офертите, както следва: 
 

1. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 5 753,52 

лева без ДДС или 6 904,22 лева с ДДС, която възлиза на 1,31 лева без ДДС на квадратен 

метър или 1,57 лева с ДДС на квадратен метър. 

Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля 

посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. 

 

2. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 12 078,00 

лева без ДДС или 14 493,60 лева с ДДС, която възлиза на 2,75 лева без ДДС на квадратен 

метър или 3,30 лева с ДДС на квадратен метър. 

Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля 

посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. 

 

3. „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 9 003,60 

лева без ДДС или 10 804,32 лева с ДДС, която възлиза на 2,05 лева без ДДС на квадратен 

метър или 2,46 лева с ДДС на квадратен метър. 

Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля 

посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. 

 

4. „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 8 608,32 

лева без ДДС или 10 329,98 лева с ДДС, която възлиза на 1,96 лева без ДДС на квадратен 

метър или 2,35 лева с ДДС на квадратен метър. 

Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля 

посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 

предложена цена. 
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В закрито заседание, комисията обстойно разгледа ценовите предложения и извърши  

преценка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, което е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

 Участникът, който попада в горната хипотеза е „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД. 
 На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията изиска от „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД в 

срок до 5 дни от получаване на искането да представи подробна писмена обосновка за начина на 

образуването на предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка.   
  

6. Протокол №6 от 01.02.2019г. от проведено закрито заседание на комисията, която 

обсъди представената писмена обосновка класиране на офертите.  

Комисията констатира, че изисканата писмена обосновка  е представена в 

законоустановения срок -  „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. 

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.  
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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; 

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 извършените от комисията действия и в съответствие с избрания от Възложителя 

критерий за възлагане на настоящата обществена поръчка – „най-ниска цена“, същата: 

 

I. Предлага за отстраняване:  

- На основание  на осн.чл.54, ал.1, т.5, б. б) от ЗОП и чл. 107, т. 1 от ЗОП, участник „В.Л.М. - 

Енерджи“ ЕООД  

- На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, участник „ИВАЛС-ДРЕНСКИ“ ЕООД 

- На основание  на осн.чл.54, ал.1, т.5, б. б) от ЗОП и чл. 107, т. 1 от ЗОП, участник „ЕВИДАНС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

- На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участник „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД 

- На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, участник ДЗЗД „ЕС“ 

- На основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, участник „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД 

 

ІI. Направи следното класиране: 

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

 На II-ро място: „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД 

            На III-то място: „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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ІІI. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

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

ЕООД. 

 

 На 01.02.2019г. комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.2 и ал.3 от ППЗОП 

предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с 

изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


