
1 

 

           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, 25.02.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-461/09.10.2018г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-20/03.09.2018г. за откриване на обществена поръчка 

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

Закона за енергийната ефективност на Център за обществена подкрепа (ЦОП) 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. Николай Николов – юрисконсулт в община Ботевград 

3. Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 

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

Резервни членове:  

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

конкурси“ 

2. Мариета Димитрова – гл. 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 представените писмени обосновки изискани с писмо с рег. 

индекс №5300-116/31.01.2019г., както и да направи окончателна оценка и  класиране на 

офертите. 

Поради обективна причина - временна неработоспособност от основния състав на 

комисията отсъства Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални програми 

и проекти“ – член, като същият се замести от резервен член Таня Накова - гл. експерт 

„Обществени поръчки, търгове и конкурси“.  

 

Комисията установи, че представени от участниците писмени обосновки са както 

следва: 

 -  „Ви Ел Консулт“ ЕООД, с вх.№5300-116(1)/04.02.2019г. 

 - „Трансконсулт БГ“ ООД, с вх. №5300-116(2)/04.02.2019г. 

 - „Лайф Енерджи“ ООД, с вх. №5300-116(3)/04.02.2019г. 

 - „Енерджи Сейвинг“ ЕООД, с вх. №5300-116(4)/05.02.2019г. 

 - „Мега Билд“ ЕООД, с вх.№5300-116(5)/07.02.2019г. 
 

 Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представените писмени 

обосновки от участниците по реда на постъпването им, 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.   

 

1. „Ви Ел Консулт“ ЕООД 

 Представената от участника писмена обосновка, изискана с писмо  с рег. индекс 

№5300-116/31.01.2019г. е в законоустановения срок. 
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 В своята обосновка участникът представя разбивка на предложената от него цена 

за изпълнение на дейностите в табличен вид. Участникът се позовава на избраното от 

дружеството техническо решение за формиране на цената, а именно наличието на екип от 

енергийни одитори - четирима експерти на граждански договори, които ще са ангажирани 

в изпълнението на поръчката. 

Участникът предвижда командировъчни разходи в размер на 370,00 лв. за 4-мата 

специалисти за заснемане на сградата. В общата цена участникът е включил и хонорарите 

на ангажираните експерти, които възлизат на 2 300 лв., разпределени както следва: 

- Хонорар за строителен инженер след приспаднати данъци – 500,00 лв. без ДДС; 

- Хонорар за електроинженер след приспаднати данъци – 300,00 лв. без ДДС; 

- Хонорар – топлотехник 1 след приспаднати данъци – 750,00 лв. без ДДС; 

- Хонорар – топлотехник 2 след приспаднати данъци – 750,00 лв. без ДДС. 

Като отделен разход, формиращ общата цена участникът представя разходите за 

осигуровки и данъци към гражданските договори, които са в размер на 530,00 лв., като по 

този начин комисията няма възможност да провери дали изчисленията на участника са 

правилни, тъй като са представени данни само за размера на възнагражденията след 

приспадане на данъци, но не и общият размер на предвидените възнаграждения.  

 На следващо място участникът е включил в общата цена без ДДС и разходи за 

консумативи и канцеларски материали, както и режийни разходи на обща стойност 442,73 

лв., като не е посочил по какъв начин е изчислил тази сума. В общата цена са включени и 

транспортни разходи в размер на 350,00 лв., като не е представена калкулация за 

формиране на тази стойност. Участникът посочва, че разходите за транспорт във връзка с 

изпълнението на проекта включват транспортни разходи за подписване на договор, 

предаване на готовите одити, работни срещи, свързани с проекта, но не е описано колко 

пътувания предвижда участникът, какъв е средният разход на гориво на превозното 

средство, за да може комисията да прецени дали транспортните разходи са коректно 

изчислени. 

Общият размер на предвидените разходи, включени в предложената от участника цена, е 

3 992,73 лв. без ДДС. Участникът предвижда и непредвидени разходи в размер на 10 % от 

стойността на предвидените разходи на стойност 399,27 лв.  

Общият размер на разходите, формиращи предложената от участника цена, е 4 392,00 лв. 

/сумата от предвидените и непредвидените разходи/. Участникът начислява печалба в 

размер на 20 % от стойността на общите разходи в размер на 878,40 лв.  

На база общият размер на включените разходи и печалбата участникът формира общата 

предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 5 270,40 лв. без ДДС.  

 След внимателен преглед на представената обосновка на участника „ВИ ЕЛ 

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

за пълна и обективна, и отговаряща на някое от законовите обстоятелства по чл. 72, ал. 2 

от ЗОП. Поради тази причина и посочените по-долу мотиви, 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. 

 МОТИВИ: Обосновката на участника въпреки, че се позовава на техническо 

решение като основен мотив за предлаганата цена, такова не е изложено в обосновката му. 

Представена е подробна разбивка на разходите в табличен вид.  

В обосновката на участника не се съдържат мотиви в съответствие с разпоредбата на чл. 

72, ал. 2 от ЗОП, като участникът не се позовава и представената обосновка не се отнася 

до нито една от хипотезите на закона:  

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

на строителния метод; 
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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 внимателен преглед на представената обосновка на участника „ВИ ЕЛ 

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

за пълна и обективна, предвид факта, че участникът не е посочил и обвързал 

представената разбивка с никое от цитираните по-горе обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от 

ЗОП. 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.  

 

2. „Трансконсулт БГ“ ООД 

 Представената от участника писмена обосновка, изискана с писмо  с рег. индекс 

№5300-116/31.01.2019г. е в законоустановения срок. 
 

 В своята обосновка участникът започва с посочване на цената в размер на 5 050,80 

лв. без ДДС. За изготвянето на обследването за ЕЕ участникът е предвидил да работи с 

трима експерти, включени в лиценза му. Всички специалисти имат ангажимент при 

изпълнение на четирите етапа от изпълнението на задачата. Освен горните специалисти с 

всеки един от тях ще работи и технически сътрудник. Като Приложение 1 към 

обосновката е представена таблица за вложеното от експертите време и труд на обекта. 

Участникът цитира наличието на обективни обстоятелства в съответствие с чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП, свързани с икономически особености на производствения процес, избраните 

технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за участника, 

оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на услугите, спазване 

на задълженията по чл. 115 от ЗОП,  като изключва възможността участника да получи 

държавна помощ. Участникът подчертава опита и високия професионализъм на 

експертите. Като икономически особености на производствените услуги участникът 

посочва икономичност на разходите за труд при изпълнение на обществената поръчка, 

представени в Приложение 1. Изчисленията в Приложение 1 на участника бяха проверени 

от комисията за оценка на офертите и не бяха открити аритметични грешки при 

пресмятанията. Като предпоставка за икономичност участникът изтъква, че ангажираните 

експерти са самоосигуряващи се лица и поради тази причина за фирмата не възникват 

разходи за осигуровки на експертите. Като икономическо предимство участникът изтъква, 

че ще използва автоматизирани таблици за пресмятане и готови образци, които 

значително намаляват нужните човекочасове за изпълнение на поръчката до намаляване 

на заплащането на труд на експертите. Участникът цитира софтуерните продукти, които 

ще използва, вкл. EAB софтуер за изготвяне на модела на енергопотребление на сградата. 

Като благоприятно условие участникът изтъква наличието на 7 собствени уреда за 

измерване. Разходите за труд участникът определя в размер на 3 252,00 лв. Участникът 

предвижда разходи за пътуване в размер на 350,00 лв. Участникът предвижда логистични 

разходи и консумативи в размер на 250,00 лв., планиран резерв в размер на 450,00 лв. и 

печалба в размер на 748,80 лв. Участникът изтъква наличие на изключително 

благоприятни условия, свързани с наличието на експерти, офис в София, наличие на 

собствена мрежова структура за интернет комуникации, базирана на технологията „cloud“, 

специализиран софтуер, наличие на автомобилен парк и необходимото лабораторно  

измервателно оборудване. Участникът не предлага оригиналност на предложението и за 
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него не са налице условията, свързано с държавни помощи. Участникът в обосновката 

посочва, че спазва задълженията по чл. 115 от ЗОП.  

 След внимателен преглед на представената обосновка на участника 

„ТРАНСКОНСУЛ- БГ“ ООД комисията единодушно реши, че обосновката на участника е 

в пълно съответствие с предложената цена и съдържа обективни обстоятелства, 

отговарящи на законовите обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП за приемане на 

обосновката на участника.  

 МОТИВИ: Участникът е посочил в обосновката цена в размер на 3864,96 лв., 

която е в пълно съответствие с посочената в ценовото му предложение.  

От изложението на участника за следните изтъкнати аргументи не може да се направи 

извод, че обосновката на цената се отнася до някое от посочените в чл. 72, ал. 2 от ЗОП 

обстоятелства. Наличието на предишен опит в изпълнението на дейности за извършване 

на обследвания за енергийна ефективност и наличието на специалисти на граждански 

договори и 7 собствени уреда (цитирани като мотиви в обосновката на цената) са 

критерии за подбор, на които следва да отговарят всички участници и не може да бъде 

счетено за предимство, на което да се позовава участникът при формиране на цената. 

Наличието на оборудване също не може да се приеме като предимство, тъй като е част от 

изискванията за вписване в регистъра на АУЕР. 

Въпреки това обосновката на участника съдържа обективни обстоятелствата по чл. 72, ал. 

2, т. 2 от ЗОП, на които се позовава, за формиране на цената. За обективни обстоятелства, 

на които се дължи ниската цена на участника комисията приема: 

- Наличието на икономическо предимство участникът изтъква, че ще използва 

автоматизирани таблици за пресмятане и готови образци, които значително 

намаляват нужните човекочасове за изпълнение на поръчката и до намаляване на 

заплащането на труд на експертите. Участникът цитира софтуерните продукти, 

които ще използва, вкл. EAB софтуер за изготвяне на модела на енергопотребление 

на сградата. 

- Участникът изтъква наличие на изключително благоприятни условия, като наличие 

на собствена мрежова структура за интернет комуникации, базирана на 

технологията „cloud“ и специализиран софтуер, които са особеност на 

техническите решения и представляват изключително благоприятни условия 

Поради тази причина, след като разгледа и се запозна подробно и задълбочено с 

изложеното в представената писмена обосновка, комисията счита, че тя е в пълно 

съответствие с оферираната от участника цена и счита, че са налице обективни 

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

изпълнение. Поради тази причина, на основание чл. 72, т. 3 от ЗОП, комисията 

приема обосновката на участника и го допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

3. „Лайф Енерджи“ ООД 

 Представената от участника писмена обосновка, изискана с писмо  с рег. индекс 

№5300-116/31.01.2019г. е в законоустановения срок. 

 В своята обосновка участникът представя общата предложена цена без ДДС, която 

е в размер на 4 304,16 лв. Единичната цена за изпълнение на поръчката при РЗП 4 392 кв. 

м възлиза на 0,98 лв. на 1 кв. м. 
В размера на общата цена участникът е включил печалба в размер на 10 % от 

предлаганата цена на стойност 430,42 лв. и общо разходи в размер на 3 873,74 лв. 

В своята обосновка участникът представя подробна разбивка на предвидените за 

изпълнение дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност, като 

обвързва част от разходите с изпълнението на конкретни дейности. В изпълнение на 

обществената поръчка участникът е обособил следните дейности: 1)  получаване на 
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информация от Възложителя и запознаване с нея; 2) събиране на първична информация; 3) 

посещение на място, с цел набавяне на необходимата информация за 

енергопотреблението; 4) работа в офис – извършване на анализ на съществуващото 

състояние на сградата; 5) моделно изследване на сградата със софтуерен продукт; 6) 

изготвяне на доклад за състоянието на сградата, резюме и сертификат за енергийни 

характеристики; 7) предаване на извършената работа на възложителя; 8) отстраняване на 

евентуални забележки от възложителя. 

В изпълнение на дейност 3 посещение на обекта на място в гр. Ботевград и набавяне на 

необходимата информация по отношение потреблението на енергия в сградата участникът 

предвижда както командировъчни разходи по 10 лв. на ден за 1 човек или общо 30 лв. за 

3-мата експерти за 1 ден, така и транспортни разходи в размер на 11 лв., които са 

изчислени на база разстояние от 130 км в двете посоки при среден разход на гориво 4 л на 

100 км. 

В изпълнение на дейност 7 предаване на извършената работа на възложителя са 

предвидени командировъчни разходи за 1 човек за 1 ден в размер на 10 лв., както и 

транспортни разходи 11 лв. /при среден разход на гориво 4 л на 100 км и определено 

разстояние от 130 км в двете посоки/.  

В общата предложена цена участникът включва и разходи за възнаграждения на екипа в 

размер на 3 706,24 лв., разпределени по следния начин: 

- Възнаграждение за строителен инженер – 600,00 лв.; 

- Възнаграждение за инженер „Електро“ – 1300,00 лв.; 

- Възнаграждение за инженер „ОВК“ – 1 300,00 лв.; 

- Разходи за осигуровки /при размер на осигуровките за сметка на работодател 15,82 

%/ - 506,24 лв.  

Участникът е предвидил и административно-управленски разходи в размер на 105,50 лв. 

Участникът посочва, че така предложената цена произтича от наличието на богат опит на 

дружеството в изпълнението на услуги по изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност, което от своя страна води до намаляване на времето и разходите за 

изпълнение на услугата, в частност разходите за възнаграждения на екипа, изпълняващ 

поръчката. 

Участникът изтъква, че изпълнените от дружеството обекти са изпълнени на аналогични 

на предложената цена, като дори в редица случаи участникът е изпълнявал и обекти с по-

голяма РЗП, но на по-ниска единична цена на кв. м от предложената в настоящата 

обществена поръчка. Като доказателство за реализираните обекти на ниски стойности 

участникът прилага 19 броя удостоверения за добро изпълнение.  

Като благоприятни условия за формиране на така предложената цена участникът посочва 

следните фактори: 

- Минимизиране на разходите за възнаграждения; 

- Ползване на транспортно средство с икономични показатели; 

- Близостта на седалището на дружеството до гр. Ботевград – спестяване на 

транспортни и командировъчни разходи и липса на разходи за нощувки; 

- Наличие на собствена измервателна апаратура; 

- Наличие на съвременна офис техника; 

- Разработена и внедрена интегрирана система за управление на качеството EN ISO 

9001:2015; 

- Създадена оптимална организация, свеждаща до минимум административно-

управленските разходи. 

Участникът посочва, че предложената от него цена се основава на обективното 

обстоятелство, че експертите, които ще изпълняват дейностите в обхвата на обществената 

поръчка са наети при рамкови условия, което позволява на участника да направи 

конкретното възлагане при най-благоприятните цени /свобода при договаряне на 
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възнаграждението/ и срокове при договорените рамкови условия /гъвкаво работно време/. 

Участникът изтъква, че заложената в предлаганата цена печалба е част от фирмената 

политика при участие в процедури по ЗОП и при формиране на пазарни взаимоотношения 

като цяло.  

След внимателен преглед на представената обосновка на участника „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ 

ООД комисията единодушно реши, че не намира обосновката на участника за пълна и 

обективна, и отговаряща на някое от законовите обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. 

Поради тази причина и посочените по-долу мотиви, 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. 

 МОТИВИ: 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 

енергийна ефективност, (доказан с 19 референции), е обстоятелство, на което следва да 

отговарят всички участници, /част от критериите за подбор/, и не може да бъде счетено за 

предимство, на което участникът да се позовава при формиране на цената. Същото важи и 

за наличието на система за контрол на качеството ISO 9001:2015. Наличието на 

оборудване /измервателна апаратура/ също не може да се приеме като предимство, тъй 

като е част от изискванията за вписване в регистъра на АУЕР и не може да се разглежда 

като изключително благоприятно условие за участника. 

Предложената от участника обосновка не се позовава на конкретни обстоятелства, 

посочени в чл. 72, ал. 2 от ЗОП, тъй като не отговаря на законовото изискване 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 „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ 

ООД 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. 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.  

 

4. „Енерджи Сейвинг“ ЕООД 

 Представената от участника писмена обосновка, изискана с писмо  с рег. индекс 

№5300-116/31.01.2019г. е в законоустановения срок. 

 В своята обосновка участникът на първо място посочва, че екипът му е формиран 

от опитни експерти, които работят от 2005г. заедно. Поради тази причина в офертата не са 

калкулирани разходи, свързани с подготовка на експертите, което участникът счита за 

условие за икономичност на разходите. Участникът подчертава, че базата за формиране на 

стойността за изготвяне на обследване за ЕЕ е капацитетът на експертите и дейностите, 

описани в Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. Участникът посочва, че ще извърши 

посещение на обекта, което в съчетание с разработената ефективна организация на екипа 
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позволява съкращаване на времевия ресурс за изпълнение на индивидуалните задачи. 

Участникът посочва, че има висока рентабилност на всички дейности. Участникът 

посочва, че всички технически средства за изпълнение на договора са собствени и 

напълно изплатени и това не натоварва с допълнителни отчисления. Участникът разполага 

с модерно техническо оборудване с преференциални цени за доставка на консумативи. 

Участникът посочва, че разполага със собствен транспорт, като отчита описаните 

предимства като условие за икономичност на разходите. Участникът посочва, че повече от 

12 години екипът му от основни експерти не се е променил, като посочва това за 

благоприятно условие. Също като благоприятно условие участникът посочва опит в 

изпълнение на над 500 обследвания за ЕЕ. Участникът в обосновката твърди, че е 

систематизирал във вътрешнофирмени документи всички стъпки от изпълнение на 

работата и по този начин е оптимизирал времето за изпълнение на задачите, което 

представлява оригинално решение и благоприятно условие за участника. Заедно с това 

участникът счита, че наличието на термовизионна камера се явява оригинално решение и 

наличие на благоприятно условие. Участникът посочва, че въведеният стандарт ISO 

9001:2015 и разработените отделни процедури на фирмата съставляват благоприятно 

условие.  

Изложението на участника продължава с изчисления на разходите за работа на обекта. За 

изпълнението на етап 1 – Подготвителен участникът предвижда 3-ма експерти да работят 

всеки по 24 часа при часова ставка 3,905 лв., при което общият разход за всеки експерт 

възлиза на 93,72 лв. Участникът е посочил, че за 3-мата експерти разходът за осигуровки 

за сметка на работодателя е в размер на 53,19 лв., като същите са изчислени при 

осигуровки в размер на 18,92 %. За етапи 2, 3 и 4 всеки от тримата експерти на участника 

ще работи по 96 часа при часова ставка 3,905 лв., при което общият разход за всеки един 

от 3-мата експерти възлиза на 374,88 лв.  

След внимателен преглед на представената обосновка на участника „ЕНЕРДЖИ 

СЕЙВИНГ“ ЕООД комисията единодушно реши, че намира обосновката на участника за 

пълна и обективна, и отговаряща на законовите обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП.  

 МОТИВИ: Участникът е посочил в обосновката цена в размер на 3864,96 лв., 

която е в пълно съответствие с посочената в ценовото му предложение.  

От изложението на участника за следните изтъкнати аргументи не може да се направи 

извод, че обосновката на цената се отнася до някое от посочените в чл. 72, ал. 2 от ЗОП 

обстоятелства. Наличието на предишен опит в изпълнението на дейности за извършване 

на над 500 обследвания за енергийна ефективност и наличието на собствени специалисти 

от 12 години (цитирани като мотиви в обосновката на цената) са критерии за подбор, на 

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

което да се позовава участникът при формиране на цената. Същото важи и за наличието 

на система за контрол на качеството ISO 9001:2015. Наличието на оборудване също не 

може да се приеме като предимство, тъй като е част от изискванията за вписване в 

регистъра на АУЕР.  

Въпреки това обосновката на участника съдържа обективни обстоятелствата по чл. 72, ал. 

2 от ЗОП, на които се позовава, за формиране на цената. За обективни обстоятелства, на 

които се дължи ниската цена на участника комисията приема: 

- Наличието на преференциални цени за доставка на консумативи комисията приема 

като условие за икономичност на разходите в съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 1 от 

ЗОП.  

- Участникът в обосновката потвърждава, че е систематизирал във 

вътрешнофирмени документи всички стъпки от изпълнение на работата и по този 

начин е оптимизирал времето за изпълнение на задачите, като аргументира което 

представлява оригинално решение по чл. 72, ал. 2 , т. 3 и благоприятно условие за 

участника по чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП.  

Поради тази причина, след като разгледа и се запозна подробно и задълбочено с 

изложеното в представената писмена обосновка, комисията счита, че са налице обективни 
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обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1-3 от ЗОП, обосноваващи предложената цена за 

изпълнение. Поради тази причина, на основание чл. 72, т. 3 от ЗОП, комисията 

приема обосновката на участника и го допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

5. „Мега Билд“ ЕООД 

 Представената от участника писмена обосновка, изискана с писмо  с рег. индекс 

№5300-116/31.01.2019г. е извън рамките на законоустановения срок до 5 дни от датата на 

получаване на искането/писмото. Участникът е получил писмо с рег. индекс №5300-

116/31.01.2019г. на 01.02.2019г., в удостоверение на това е изпратил обратен имейл до 

подателя. Срокът за представяне на писмената обосновка е до 5 дни от получаване на 

искането/писмото, който срок изтича на 06.02.2019г. В ИЦ-Деловодство на община 

Ботевград, писмената обосновка е представена на 07.02.2019г. На осн. чл.107, т.3, предл. 

първо от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, участник  „Мега Билд“ ЕООД да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като обосновката по чл.72, ал.1 ат 

ЗОП не е представена в срок. 

 

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: „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД 

 На II-ро място: „ТРАНСКОНСУЛТ БГ“ ООД 

            На III-то място: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 

На IV-то място: „КОПИЛИНК“ ЕООД 

На V-то място: „БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД 

На VI-то място: „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 

На VII-мо място: „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

На VIII-мо място: „ГРАНД ПЛЮС“ ЕООД 

 

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

участникът, класиран на първо място, а именно: „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД. 

 

Настоящият протокол се състави на 01.03.2019г. в 16:00ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 * /П/                 /Румен Христов/         

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

 

2.                /П/                  /Николай Николов/ 

 

3.                /П/                  /Таня Накова/ 

  

4.                /П/                  /Гергана Николова/ 

 

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

личните данни 


