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

 

                   П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

  

 Днес, 30.10.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-483/17.06.2019г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-8/02.05.2019г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за 

въвеждане на мерки за ЕЕ в четири сгради по проект „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Ботевград – етап 6”, в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Таня Накова - Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

2. Мариета Димитрова – Гл. експерт „Европейски и национални програми 

и проекти“; 

3. Анелия Миладинова – Ст. експерт „Европейски и национални програми 

и проекти“, 

4. инж. Ирена Илиева – гл. експерт НС и ТИ; 

5. Петко Петков – Гл. специалист „Контрол по строителството и опер. 

дейност, въвеждане в експл. и  паспортизация на строежи”; 

6. инж. Васил Василев – Гл. експерт ТСУиКР, 

 

Резервни членове:  

1. Рая Иванова – Външен експерт - Адвокат вписан в Адвокатска колегия – 

гр. Разград, л. № 1600016472; 

2. Николай Николов – Началник отдел ПНО 

 

се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, за да отвори, разгледа 

и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 

от 16.09.2019г., относно съответствието им с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 16.09.2019г. беше изпратен на участниците по електронните им 

пощи, като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен 

подпис.  

Поради отсъствие от основния състав на комисията на инж. Ирена Илиева – Гл. 

експерт НС и ТИ-член, същия се замести от резервен член Николай Николов – Началник 

отдел ПНО, който подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП. 

 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД – вх. №5300-1033/1/30.09.2019г. 

2. „Българска Строително – Инвестиционна Компания“ ЕООД – вх. №5300-

1033/2/01.10.2019г. 

3. „ВИЙОМ“ ЕООД – вх. №5300-1033/3/01.10.2019г. 

4. ДЗЗД „Ахинора Билд“ – вх.№5300-1033/4/01.10.2019г. 

5. „СЕРДИКА“ ДЗЗД – вх.№5300-1033/5/03.10.2019г. 

6. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД – вх. №5300-1033/6/03.10.2019г. 

7. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – вх. №5300-1003/7/27.09.2019г. 
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Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД - за Обособена позиция  1 
 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че 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 и оценка на Техническото предложение. 

 

2. „Българска строително-инвестиционна компания“ ЕООД – за обособена позиция №3 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че 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 и оценка на Техническото предложение. 

 

3. „ВИЙОМ“ ЕООД - за Обособена позиция 4 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (за „ВИЙОМ“ ЕООД и „Артсинхрон“ ООД), 

всеки от 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 от „ВИЙОМ“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, че 

участникът е представил ЕЕДОП, който е попълнен съгласно дадените от комисията 

указания.   

► В представения от „Артсинхрон“ ООД ЕЕДОП, комисията установи, че 

участникът е представил ЕЕДОП, който е попълнен 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 и оценка на Техническото предложение. 

 

 

4. ДЗЗД „Ахинора Билд“ - за Обособена позиция 1 

Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (за ДЗЗД „Ахинора Билд“ и за „Тес 

Кънстракшън Груп“ ЕООД), всеки от 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 представените ЕЕДОП-и, комисията установи, че същите са попълнени съгласно 

дадените от комисията указания и е декларирана липсващата информация. С оглед на което 

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 и оценка на Техническото предложение. 
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5. ДЗЗД „Сердика“  - за Обособена позиция 1 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът отново не е представил Споразумение за създаване на 

обединението в съответствие с изискванията на чл.37, ал.4 от ППЗОП, с оглед на което за 

комисията не става ясно дали са изпълнени изискванията на възложителя описани в Раздел 

IV, Част I, т.7 от документацията за участие.  

 Във връзка с установеното, комисията приема, че участникът не отговаря на 

поставените изисквания на възложителя и на основание чл.107, т.1 от ЗОП комисията 

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

участие в процедурата по обособена позиция №1. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията 

не разглежда техническото предложение на участника, тъй като не отговаря на изискванията 

на възложителя, и на осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не отваря ценовото предложение 

на същия. 

 

 

6.  “ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ ” ЕООД – за обособена позиция № 3 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (за „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД и 

„Аргос Инженеринг“ ЕООД), всеки от който е подписан с квалифициран електронен подпис 

от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

 

► В представения от “Инженеринг Вас Строй” ЕООД ЕЕДОП, комисията 

установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е попълнен съгласно дадените от 

комисията указания.   

► В представения от „АРГOС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ЕЕДОП, комисията 

установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е попълнен 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 и оценка на Техническото предложение. 

 

7. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - за Обособена позиция  4 
 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че 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 и оценка на Техническото предложение. 

 

 

 След извършване на тези действия, комисията взе решение да продължи работата си 

по разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената 

поръчка по реда на постъпване на офертите и определяне на оценката по показатели П1 

„Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския 

надзор, и неговата организация”, П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, 

естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички 

потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ и П3 „Предложен срок за 

изпълнение на предмета на поръчката“, съгласно Методиката за определяне на комплексна 

оценка, приложена в документацията за участие. 
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1. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - за обособена позиция 2 

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. При разглеждането на предложението – Приложение №3, комисията установи, 

че предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е 180 календарни дни, 

формиран както следва: 

 - 30 календарни дни за изготвяне на работен проект; 

 - 150 календарни дни за изпълнение на строително монтажните работи и авторски 

надзор. 

 В т. 1 от техническото предложение участникът е направил предложение за 

изпълнение на проектирането. В началото на техническото предложение, на стр. 3 

участникът е разгледал обхват на поръчката. Описани са три етапа и дейностите по 

подготовка на инвестиционния проект (стр. 4 – 10). На стр. 10 – 12 са описани методите и 

подхода при изпълнение на договора. Технологията за разработване на ИП е описана от 

участника на стр. 12 – 15, като са описани и дейности по съгласуване и заверка на работния 

проект и преимущества на избраната последователност.  

За изпълнение на авторски надзор стр. 15-16, участникът декларира, че с осъществяването на 

надзор от проектантите - автори на отделни проектни части, ще се гарантира точното 

изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните 

правила и норми. За изпълнение на поръчката, участникът предлага сформирането на 

проектантски екип. В таблица от стр. 17 – 67 са посочени наличните ключови експерти, 

които участникът предлага за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски 

надзор по време на строителството. За всеки отделен експерт, участникът е описал 

образованието, вкл. вида, номера и датата на документа за придобитата образователна 

степен, като за всеки експерт е посочен документ с регистрационен номер, доказващ 

неговата пълна проектантска правоспособност. От стр. 67 – 74 участникът е представил 

подробно организацията на предложения екип от експерти за изпълнение на проектирането, 

както и основните дейности, задължения и отговорности, които се предвиждат.  

На стр. 75 започва предложение за изпълнение на строителството. Участникът най-

напред е описал етапите и видовете дейности, както и отговорните лица и срокове за 

изпълнение на строителните работи. На стр. 76 – 98 е описан всеки етап, като са представени 

и основните видове строителни дейности и технологията на тяхното изпълнение: ремонт на 

покрив, подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на под, 

работа по част електро (мълниезащитна и заземителна инсталации, подмяна на осветителни 

тела), монтаж на скеле и др. На стр. 97 – 98 са описани техническите параметри на 

основните материали.  

На стр. 98 – 100 са описани иновативни техники и технологии, които ще бъдат 

използвани по време на строителството. Предложени са използването на противовлажни 

клапи, двуосова отваряемост, полимерна екстериорна мазилка и др. 

На стр. 100 – 101 от своето предложение участникът е предложил дейности за 

подобряване на естетическите характеристики на сградата и по-специално цветно решение 

на фасадата, уеднаквяване на отделните елементи по вертикалата на сградата и растера на 

дограмата и ремонт и обновяване на входните пространства. 

На стр. 101 – 103 от предложението за изпълнение на строителството, участникът е 

предложил мерки за запазване на основните технически и функционални характеристики на 

сградата, като е предвидил дейности по подобряване на носимоспособността на сградата за 

запазване на техническите й характеристики и топлоизолиране на сградата за подобряване 

на функционалните й характеристики.  

 На стр. 103 – 104 участникът е предвидил дейности за подобряване достъпа на лица с 

увреждания до сградата и осигуряване на достъп по време на строителството. Участникът 

предлага мерки в съответствие е изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие е изискванията за достъпна среда за 

населението да изгради подходни рампи и настилките пред входа.  
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На стр. 104 – 109 участникът е направил описание на дейностите по опазване на 

околната среда, които участникът ще изпълнява при извършването на строително-

монтажните работи на обекта. Участникът е разделил мерките в две групи: задължителни и 

допълнителни мерки. Задължителните мерки включват, според изложението на участника, 

следните дейности: мерки за намаляване на отделянето на отровни газове, мерки за 

намаляване на опасни частици и газове във въздуха, излъчване на опасна радиация, мерки за 

недопускане на отравяния и замърсявания на водата или почвата, мерки за недопускане на 

неправилното отвеждане на отпадни води, дим, твърди или течни отпадъци, мерки за 

недопускане на влага на строежа, мерки за недопускане на шумово замърсяване на строежа. 

В частта допълнителни дейности за опазване на околната среда участникът описва дейности 

по екологичен избор на строителни материали, предотвратяване на замърсяване или 

увреждане на околната среда от бедствия, пожари или аварии, ограничаване на вредните 

въздействия върху местната флора, фауна и население.  

Участникът е приложил документални доказателства за специфичен професионален 

опит за всеки от предложените експерти към техническото предложение.  

След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на минималните 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател, комисията пристъпи 

към оценка на предложението на участника съгласно одобрената методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

„Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и 

авторския надзор“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства 

комисията констатира следното за специфичния професионален опит на предложените 

експерти:  

Експерти на участник „БМ-ГРУП-

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 

Специфичен 

професионален опит Доказване на изискванията към 

експертите 
брой обекти/ 

строежи 

присъдени 

точки 

Архитект 

Св. Б. Герганов  
над 10 5 

Удостоверение за добро изпълнение – 

1бр. 

Проектант по част "Строителни 

конструкции" 

Инж. А. Петрова 

над 10 5 

Удостоверение за добро изпълнение – 

1бр. 

Проектант по част „Електро“ 

Инж. М. Симеонов 
над 10 5 

Удостоверение за добро изпълнение – 

1бр. 

Проектант по част "Енергийна 

ефективност" 

Инж. И. Йотов 

над 10 5 

Удостоверение за добро изпълнение – 

1бр. 

Проектант по част "Пожарна 

безопасност“ 

Инж. А. Петрова 

над 10 5 

Удостоверение за добро изпълнение – 

1бр. 

Проектант по част "ПБЗ" 

Арх. Д. Топчиева - Денева 
над 10 5 

Удостоверение за добро изпълнение – 

1бр. 

Проектант по част "ПУСО" 

Арх. Д. Топчиева - Денева 
над 10 5 

Удостоверение за добро изпълнение – 

1бр. 

Общ брой точки на експертите 35  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка 

по показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100т, тъй като 

сборът от точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, отговорен за 

проектирането и авторския надзор, попадат в I-ва скала от одобрената методика.  
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 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“.  

 Видно от констатациите на комисията, предложението на участник „БМ-ГРУП-

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, допълва и превъзхожда минимално изискуемите изисквания на 

възложителя и съдържа три екологични действия, които не са задължителни, но биха 

повлияли качествено резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната 

среда като последните отчитат факта, че обектът/строежът се намира на територията на град 

Ботевград. Такива мерки са конкретно описаните мерки за недопускане на отравяния и 

замърсявания на водата или почвата, мерки за недопускане на неправилното отвеждане на 

отпадни води, дим, твърди или течни отпадъци, мерки за недопускане на влага на строежа, 

предотвратяване на замърсяване или увреждане на околната среда от бедствия, пожари или 

аварии, ограничаване на вредните въздействия върху местната флора, фауна и население. 

Предложението на участника съдържа иновативни характеристики и/или иновативни 

търговски техники и условия, за които се установява от комисията, че са свързани с 

конкретния предмет на поръчката. Такива са използването на противовлажни клапи и 

полимерна екстериорна мазилка на при строителството.  

 Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да присъди на участника по 

показател П2 – 100 т. 

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“, като приложи 

формулата от методиката за оценка: 

П3 =  
Минимален предложен срок 

х 100 = 
180 

 х 100  = 100 т. 
Предлаган срок 180 

 

Участникът е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен 

срок от всички допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособена 

позиция 2 (другият допуснат участник е "Парсек груп" ЕООД). 

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки 

показател, когато участник получи сбор от точки за професионалната компетентност на 

предложения от него екип от проектанти в диапазона 29 – 35 т., на същия участник следва да 

се присъдят 100т. по показател П1. 

 Съгласно одобрената методика, когато техническото предложение на участник 

съдържа три или повече екологични действия, които не са задължителни, но биха повлияли 

качествено резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната среда 

като последните отчитат факта, че обектът/строежът се намира на територията на град 

Ботевград и съдържа предложение за иновативни характеристики и/или иновативни 

търговски техники и условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета 

на поръчката, на участника следва да се присъдят 100т. Техническото предложение на „БМ-

ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД съдържа три или повече допълнителни мерки за опазване на 

околната среда (недопускане на отравяния и замърсявания на водата или почвата, мерки за 

недопускане на неправилното отвеждане на отпадни води, дим, твърди или течни отпадъци, 

мерки за недопускане на влага на строежа, предотвратяване на замърсяване или увреждане 

на околната среда от бедствия, пожари или аварии, ограничаване на вредните въздействия 

върху местната флора, фауна и население). В частта технически предимства на участника, 

иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия от техническото 

предложение е описано, че фирмата ще използва противовлажни клапи и полимерна 

екстериорна мазилка на при строителството. Наличието на три допълнителни екологични 

мерки и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия от 

техническото предложение е основание на участника да бъдат присъдени 100 т. по показател 
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П2 съгласно одобрената методика.  

 В техническото предложение на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е предложен 

срок от 180 календарни дни, което се явява и най-краткият предложен срок сред допуснатите 

до оценка на техническото предложение участници за обособена позиция 2. При прилагане 

на одобрената методика по показател П3 на участника следва да се присъдят 100т. 

Участникът е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен 

срок от всички допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената 

позиция – другият допуснат участник е "Парсек груп" ЕООД, който също предлага срок от 

180 календарни дни. 

 

2. „ЕВРОНЕТ“ ЕООД – за обособена позиция 3 

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Предложението за изпълнение на поръчката е представено в изискуемия 

образец – Приложение № 3 на хартиен носител, като съдържа „Предложение за изпълнение 

на проектирането и авторския надзор“ и „Предложение за извършване на строителството“. 

На електронен носител е представено Приложение № 3, график и диаграма на работната 

ръка, като същите не са подписани. В предложението за изпълнение на поръчката участникът 

предлага срок от „180 календарни дни, но не по-късно от ……“, разпределени както следва: 

 - 30 календарни дни за изготвяне на работен проект; 

 - 150 календарни дни за изпълнение на строителство и авторски надзор.  

Участникът не е посочил конкретна крайна дата.  

 В началото на т. 1, участникът представя последователността и начина на изготвяне 

на инвестиционния проект, дейностите, съставляващи изпълнението на проектирането, 

обхвата на проекта (стр. 9 -12) и изисквания за изпълнение на проектирането.  

В раздел „Разпределение на задачите и отговорностите на всички експерти“, участникът е 

описал екипа за изпълнение на инвестиционното проектиране, разпределение на задачите и 

отговорностите на всички експерти. В табличен вид от стр. 17 – 26 са представени ключовите 

експерти и техните отговорности на етап проектиране и на етап изпълнение. На проектанта 

по част „Електро“ e вмененo изработване и подписване на проект по част „ВиК“, на 

проектанта по част „ЕЕ“ e вмененo изработката и подписването на проект по част ПБЗ във 

фаза „Технически проект“, респ. на проектанта по част „ПБЗ“ е вменено изработката и 

подписването на част „ЕЕ“ във фаза технически проект. Като ангажимент на проектант по 

част „Пожарна безопасност“ са вменени изработката и подписването на част ПБ във фаза 

„Технически проект“, а като ангажимент на проектанта по част „ПУСО“ - изработката и 

подписването на част „ПУСО“ във фаза технически проект. Участникът е предложил 

допълнителен експерт „ВиК“ над минимално изискуемите.  

За всеки отделен експерт, участникът не е описал образованието, вкл. вида, номера и датата 

на документа за придобитата образователна степен, като за всеки един от експертите не е 

посочен документ с регистрационен номер, доказващ неговата пълна проектантска 

правоспособност. Описани са дейностите, както и организацията на процеса на проектиране. 

Приложени са препоръки за добро изпълнение, но възложителят не може самостоятелно да 

определи кой проектант от посочените в препоръките за изготвянето на коя част на 

инвестиционния проект отговаря, поради факта, че съгласно информацията, представена в 

техническото предложение на участника един експерт изпълнява функции на проектант по 

различни части. Комисията преценява, че не може да зададе въпрос на участника без това да 

доведе до промяна на техническото му предложение.  

Направено е описание и на организацията на процеса на проектиране (стр. 27 - 28), посочени 

са и необходими материални ресурси за изпълнението на дадена дейност. 

За изпълнение на авторски надзор, участникът декларира, че с осъществяването на надзор от 

проектантите - автори на отделни проектни части, ще се гарантира точното изпълнение на 

проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми. 

Изпълнението на авторски надзор е описано на стр. 26 - 27 и стр. 29 - 30. 
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В началото на предложението за изпълнение на строителството, участникът е описал обекта 

на поръчката и етапите на СМР. Основните видове СМР, както и последователността на 

тяхното изпълнение са описани от стр. 37 нататък. Описани са ЕСМ, които ще бъдат 

изпълнени (стр. 43 – 47) и задължителните мерки от техническия паспорт на строежа (стр. 48 

- 50). Всички предвидени дейности, тяхната продължителност, взаимовръзка и обезпеченост 

са представени в таблица (стр. 51 - 61). 

Технологията на изпълнение на видовете СМР е подробно описана от участника на стр. 62 – 

78, като са описани фасадно скеле, топлоизолация на стени, шпакловки, водооткапващ 

профил, грундиране, външна мазилка, дограми, топлоизолиране на покрив и др. От стр. 78 до 

80 са представени техническите параметри на основните материали, като описание на XPS, 

EPS и дограма не е представено.  

В предложението за изпълнение на строителството, участникът е предложил мерки, целящи 

запазване на основните технически и функционални характеристики на сградата, като ще се 

използват топлоизолационни материали с по-добри показатели от минимално изискуемите, 

като е предложено заздравяване на конструкцията, повредена от течове. За повишаване на 

естетическите характеристики участникът е предвидил изпълнение на цветно решение на 

фасадата и използване на покрития, които не изсветляват от слънчева светлина, осигуряват 

водоотблъскващ ефект и предотвратяват развитието на микроорганизми.  

Участникът пише, че е предвидил иновативни характеристики, иновативни търговски 

техники и условия на стр. 82, като е описал, че ще използва електрическа платформа, вместо 

скеле. 

    На стр. 49 е описано, че ще се изпълнят мерки за достъпна среда за подобряване достъпа 

на лица с увреждания до сградата, но конкретни такива не са описани в предложението на 

участника. На стр. 88 участникът е описал мерки, свързани с достъпността на сградата, като 

са описани конкретни мерки от типа временно строителство за осигуряване на достъп до 

сградата по време на строителството.  

Предложените от участника дейности, свързани с опазването на околната среда, започват на 

стр. 84 до стр. 105. Описани са мерки за ограничаване на отделянето на отровни газове, прах, 

шум, опазване на растителност, вода и почва, ограничаване на влагата на строежа, 

включително мерки за управление на строителните отпадъци на обекта. 

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „ЕВРОНЕТ“ ЕООД за 

обособена позиция №3 от по-нататъшно участие в процедурата. 

 МОТИВИ: В документацията в т. 10. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ е записано следното: 

„За всички четири обособени позиции: 

Максималният срок за изпълнение е 450 (четиристотин и петдесет) календарни дни, но не по-

късно от 11.09.2021г. 

Минималният срок да изпълнение е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, но не по-късно от 

11.09.2021г.“. 

Предложението на участника в частта му срок за изпълнение не съответства на изискванията 

на възложителя, записани в документацията, тъй като не е посочена конкретна крайна дата.  

Предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като не 

съдържа текстово описание на образованието и наличието на необходимата по закон 

проектантска правоспособност на предложените експерти. Съгласно изискванията на Раздел 

ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка 

по всеки показател Възложителят е описал следното: 
- За всеки от изискуемите експерти, участниците следва да опишат образованието (вкл. 

вида, номера и датата на документа за придобитата образователна степен, както и вида на 

придобитата образователна степен) и наличието на необходимата по закон проектантска 

правоспособност или еквивалентна правоспособност за чуждестранните участници;  

Пак в раздел III e описано, че „Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат 

предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:  
……………………………… 
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- Тази част от предложението („Предложение за изпълнението на проектирането и 

авторския надзор“) не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе;  

- Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за 

изпълнение на поръчката;“ 

Предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като не са 

предложени дейности за осигуряване достъпа на лица с увреждания до сградата. Съгласно 

изискванията на Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини 

за определяне на оценка по всеки показател Възложителят е описал следното: „Минимални 

изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на строителството:……. 

- Предложение, свързано с достъпността на сградата, предназначени за всички 

потребители – това е предложение относно СМР, свързани с входното пространство и 

интериорното пространство на сградата, предложение за достъпност на прилежащото 

към сградата пространство, както и такива, свързани с достъпа до реновираните сгради, 

предмет на поръчката от улицата.“  

Съгласно технически спецификации за обособена позиция № 3: „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна 

жилищна сграда – „Златна Панега“, гр. Ботевград, община Ботевград, обл. Софийска, ЧАСТ 

III ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР: „СМР в рамките на дейността по обособената позиция трябва да 

включват: …..дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до сградата.“ 

На стр. 49 е описано, че ще се изпълнят мерки за достъпна среда за подобряване достъпа на 

лица с увреждания до сградата, но конкретни такива не са описани в предложението на 

участника. На стр. 84 участникът е описал мерки, свързани с достъпността на сградата, като 

са описани конкретни мерки от типа временно строителство за достъп до сградата по време 

на строителството. Участникът не е представил предложение за осигуряване на достъп до 

сградата за лица с увреждания. Видно от техническите спецификации и изискванията на 

ОПРР 2014 – 2020 за сградата трябва да се осигури достъп до входа на сградата.  

Когато предложението на участника не отговаря на задължително съдържание от 

техническите спецификации и изискванията за минимално съдържание на техническото 

предложение в частта „Предложение за изпълнение на строителството“ раздел III, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие, изискванията по техническите спецификации (раздел II) и раздел 

III 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, 

както и несъобразяване на техническото предложение със задължителното минимално 

съдържание от документацията по обществената поръчка, което в случая е предварително 

обявено условие за допустимост и оценка на техническото предложение, 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 в т.ч. техническите спецификации, ЗОП, ППЗОП и 

трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен 

съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал неточно техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, 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 
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въведеното законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на 

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

изискванията на възложителя, категорично записани в техническите спецификации и раздел 

III от документацията по обществената поръчка, то участникът следва да бъде отстранен от 

процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква 

право и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на 

възложителят да отстрани от процедурата участника, който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 

от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив 

спазването на императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от 

офертата включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При 

неспазване на поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се 

отстранява от процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. 

В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията (вкл. раздели II и III) са станали задължителни, както за възложителя, така и 

за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се 

съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За 

участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят предварително 

одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят 

ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата 

процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от 

това, на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко 

несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

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

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Евронет“ ЕООД, за 

Обособена позиция 3 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение 

№ 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. 

на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. 

на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

3. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД – за обособена позиция 3 

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е попълнено по образец и е представено на 

хартиен и електронен носител. При разглеждането на предложението – Приложение №3, 

комисията установи, че участникът посочва срок от 180 дни, но не по-късно от 11.09.2021 за 
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изпълнение на поръчката, формиран както следва: 

 - 30 календарни дни са за изготвяне на работен проект; 

 - 150 календарни дни са за изпълнение на строително монтажните работи и авторски 

надзор. 

В техническото предложение е посочено, че неразделна част от него са Приложение 

№1 - Предложение за изпълнение на проектирането и авторския надзор и Приложение №2 - 

Предложение за изпълнение на строителството.  
Към техническото предложение на участника е приложена организация за изпълнение 

на инвестиционното проектиране (Приложение № 1), описана в 6 етапа. Всеки от етапите е 

отделно представен като подточки. В етап 1 Структуриране на информацията е описано 

изискваното в техническите спецификации на Възложителя запознаване със съществуващото 

положение след изработването на ДЕЕ и ТП на строежа. Етап 2 е анализ на информацията, 

Етап 3 е проучване, избор и проверка на конкретни технически решения, Етап 4 е 

изработване на работен инвестиционен проект, Етап 5 е съгласуване и одобряване на 

инвестиционния проект. В етап 6 Прилагане на инвестиционния проект участникът е описал 

етапите на изпълнение на авторския надзор съгласно чл. 162 от ЗУТ.  

Изложението продължава на стр. 8 от приложението с взаимовръзки на отделните 

етапи за изпълнение, представени в диаграма. Представени са ключовите моменти по време 

на проектиране, изпълнение, приемане и взаимовръзка между отделните дейности. 
Техническото предложение представя обхват и съдържание на работния 

инвестиционен проект в съответствие с изискванията на техническите спецификации на 

Възложителя за обособената позиция. Изложението продължава с организация и план за 

изпълнение на проекта. Описана е организация на екипа за изпълнение на задачата по 

проектиране. В отделна точка са описани задачи и отговорности на специалистите от 

проектантския екип, като описания са дадени за задачите и отговорностите на следните 

специалисти: Ръководител екип и „Архитект“, „Административен координатор“, „Системен 

администратор“, „Строителни конструкции“, „Електрическа“, „Енергийна ефективност“, 

„Пожарна безопасност“, „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на 

отпадъците“.  

Участникът представя подход за взаимодействие между членовете на проектантският 

екип със схема на методите за комуникация и подход на взаимодействие между 

проектантския екип и всички заинтересовани лица. 

От стр. 22 следва описание на професионалната компетентност на персонала, 

отговорен за проектирането и авторския надзор и неговата организация. Представени са 

образованието, като са посочени вид и номер на документа, дата и описание на придобитата 

образователна степен и пълната проектантска правоспособност на всички изискуеми 

експерти. За всеки от експертите е описан специфичния професионален опит, като е 

представен списък на обектите, за които експертът е изготвил инвестиционни проекти.  

Изложението продължава с описания на методологията за изпълнение, организация и 

управление, където се упоменава, че инвестиционният проект ще бъде разработен във фаза 

„работен проект“ съгласно изискванията на Възложителя. Описани са общи и специфични 

методи за постигане на целите и приоритетите за изпълнение на инженеринга. Следва 

обосновка на избраната методология за изпълнение на инженеринга. Участникът декларира и 

описва достъп до процеса на проектиране и наблюдение от страна на възложителя, с което 

завършва организация за изпълнение на инвестиционното проектиране (Приложение № 1).  

Приложение №2 - Предложение за изпълнение на строителството започва с 

представяне на фирмата. Участникът представя нормативната уредба, с която ще се 

съобразява при изпълнение на строителството. Описани са общи условия за изпълнение на 

поръчката, след което е представена организационна структура на ръководния персонал за 
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изпълнение на строителството, която включва ръководител обект, технически ръководител, 

отговорник/специалист по контрол на качество и координатор/длъжностно лице по 

безопасност и здраве. Описана е комуникация между участниците в процеса – вътре в екипа 

за изпълнение на строителството, с възложителя и с други участници в процеса на 

строителството. Описан е подход на взаимодействие между екипа за изпълнение на 

строителството, заинтересованите лица и компетентните администрации и органи. В частта 

отчет за изпълнение са описани задълженията на изпълнителя по време на строителството. 

Приложението продължава с организация на строителната площадка, като са описани 3 

етапа: Етап 1 – Подготвителни дейности, Етап 2 – изпълнение на видовете СМР, Етап 3 – 

Заключителни дейности. Представена е технологична строителна програма на обекта по 

дейности, като са описани дейности по част „Архитектура“, „Конструкции“, Ел. инсталации, 

Пожарна Безопасност, предвидени като задължителни в техническия паспорт на строежа. В 

допълнение са описани дейности по изпълнение на мерки за ЕЕ – топлоизолиране на външни 

стени на сграда, топлоизолиране на покрив, топлоизолиране на под, подмяна на дограма и 

мерки по осветление. Описани са основните параметри на материалите по ЕЕ. Изложението 

продължава с описание на видовете СМР и предлаганата технология. Описани са технология 

за монтаж и демонтаж на тръбно скеле, изпълнение на топлоизолация на фасади, монтаж на 

дограма, ремонт на стълбищна клетка, топлоизолиране на покрива на сградата, 

хидроизолация на покрива, монтаж на XPS на бетонова плоча и съпътстващи дейности, 

топлоизолиране на под, технология за изпълнение на част електро.  

Приложение №2 на участника продължава с фактори, влияещи на успешното изпълнение на 

обекта. В табличен вид на стр. 36 от приложението са описани основни материали за 

ползване като са показани EPS, XPS, лепило за EPS/XPS, дюбели и мрежа за 

топлоизолационни плоскости, водоткапващ профил, шпакловка за топлоизолационни 

плоскости, грунд, силикатна мазилка, мозаечна мазилка, PVC дограма, AL дограма, грунд за 

хидроизолация, битумна SBS без и с посипка.  

Приложение №2 продължава с технически предимства на участника, иновативни 

характеристики и иновативни търговски техники и условия. В тази част е описано, че 

фирмата е внедрила „фирмена иновационна политика“, като конкретни иновативни 

характеристики, иновативни търговски техники и условия, относими към обществената 

поръчка, не са предложени за обекта. Описани са мерки за контрол с цел осигуряване на 

качеството на изпълнение на ремонтните работи и организация за осигуряване на ЗБУТ. 

На стр. 44 от приложението са описани мерки за запазване и/или подобряване на 

естетическите характеристики на сградата, като се предлага изпълнение на фасадно 

изображение с различна насоченост и цел и цветово решение за фасадата. 

На стр. 44 – 45 е направено предложение за запазване и/или подобряване на техническите и 

функционални характеристики на сградата, свързани с експлоатационните качества на обекта 

и предназначението му за всички потребители, което включва подмяна на дограми и 

стъклопакети и други топлоизолационни мерки. 

На стр. 45 започва описание на достъпност на сградата по време на строителството и след 

въвеждането на обекта в експлоатация, като е предложено изграждане на рампа. На стр. 47 

започва описание на дейностите по опазване на околната среда по време на изпълнение на 

договора. Описани са всички задължителни минимални изисквания по опазване на околна 

среда: мерки, свързани с намаляване на емисии от прах и вредни вещества в атмосферата, 

мерки за правилно съхранение на строителните отпадъци и мерки, свързани с ограничаване 

на шума по време на строителството. Представени са мерки за опазване на околната среда от 

замърсяване на почвата и опазване на съществуващата растителност. Мерки за опазване на 

околната среда от санитарно битови отпадъци. Описан е план за организация на опазването 

на околната среда.  
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Представени са документални доказателства за професионален опит на експертите, 

предложени за изпълнението на организацията и професионалната компетентност на 

персонала, и декларации за характеристика на основните материали, посочени в таблицата на 

приложение № 2. 

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на 

минималните изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател, 

комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

„Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския 

надзор“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти:  

Експерти на участник 

„Интерхолд“ ЕООД 

 

Специфичен 

професионален опит Доказване на изискванията към 

експертите 
брой обекти/ 

строежи 

присъдени 

точки 

Архитект 

М. Чакърова-Тодорова  
над 10 5 

Референции – 3бр., удостоверения за 

добро изпълнение – 1бр. 

Проектант по част "Строителни 

конструкции" 

Г. Тодоров 

над 10 5 

Референции – 4 бр., препоръка – 1 бр., 

удостоверение за добро изпълнение – 

1 бр. 

Проектант по част „Електро“ 

К. Чолакова-Димитрова 
над 10 5 Атестации – 7 бр., референции – 2 бр. 

Проектант по част "Енергийна 

ефективност" 

Е. Чалъкова 

над 10 5 
Удостоверение за добро изпълнение – 

1 бр. 

Проектант по част "Пожарна 

безопасност“ 

А. Костов 

над 10 5 
Удостоверение за добро изпълнение – 

1 бр. 

Проектант по част "ПБЗ" 

А. Аврамов 
над 10 5 Препоръка – 2 бр. 

Проектант по част "ПУСО" 

А. Аврамов 
над 10 5 Препоръка – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите 35  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка 

по показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100т, тъй като 

сборът от точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, отговорен за 

проектирането и авторския надзор, попадат в I-ва скала от одобрената методика.  

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“.  

 Видно от констатациите на комисията, предложението на участник „Интерхолд“ 

ЕООД, допълва и превъзхожда минимално изискуемите изискванията на възложителя и 

съдържа две екологични действия, които не са задължителни, но биха повлияли качествено 

резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната среда като 

последните отчитат факта, че обектът/строежът се намира на територията на град Ботевград. 

Такива мерки са конкретно описаните мерки за опазване на околната среда от замърсяване на 

почвата и опазване на съществуващата растителност. Предложението на участника не 
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съдържа иновативни характеристики и/или иновативни търговски техники и условия, за 

които се установява от комисията, че са свързани с конкретния предмет на поръчката.  

 Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да присъди на участника по 

показател П2 – 75 т. 

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“, като приложи 

формулата от методиката за оценка: 

 

П3 =  
Минимален предложен срок 

х 100 = 
180 

 х 100  = 100 т. 
Предлаган срок 180 

 

Участникът е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен 

срок от всички допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената 

позиция 3 (останалите допуснати участници са „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД и "Растер - 

Юг" ООД, които също предлагат срок за изпълнение на поръчката от 180 календарни дни. 

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки 

показател, когато участник получи сбор от точки за професионалната компетентност на 

предложения от него екип от проектанти в диапазона 29 – 35 т., на същия участник следва да 

се присъдят 100т. по показател П1. 

 Съгласно одобрената методика, когато техническото предложение на участник 

съдържа едно или две екологични действия, които не са задължителни, но биха повлияли 

качествено резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната среда 

като последните отчитат факта, че обектът/строежът се намира на територията на град 

Ботевград и не съдържа предложение за иновативни характеристики и/или иновативни 

търговски техники и условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета 

на поръчката, на участника следва да се присъдят 75 т. Техническото предложение на 

„Интерхолд“ ЕООД съдържа две допълнителни мерки за опазване на околната среда 

(опазване на околната среда от замърсяване на почвата и опазване на съществуващата 

растителност). В частта технически предимства на участника, иновативни характеристики и 

иновативни търговски техники и условия от техническото предложение е описано, че 

фирмата е внедрила „фирмена иновационна политика“, като конкретни иновативни 

характеристики, иновативни търговски техники и условия, относими към обществената 

поръчка, не са предложени за обекта. Наличието на две допълнителни екологични мерки е 

самостоятелно условие съгласно одобрената методика на участника да бъдат присъдени 75 т. 

по показател П2.  

 В техническото предложение на „Интерхолд“ ЕООД е предложен срок от 180 

календарни дни, което се явява и най-краткият предложен срок сред допуснатите до оценка 

на техническото предложение участници за обособената позиция 3. При прилагане на 

одобрената методика по показател П3 на участника следва да се присъдят 100 т. Участникът 

е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен срок от всички 

допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената позиция. 

Останалите допуснати участници са „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД и "Растер - Юг" ООД, 

които също предлагат срок от 180 календарни дни. 

 

4. „ВИЙОМ“ ЕООД - за обособена позиция 4 

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е попълнено по образец и е представено на 

хартиен и електронен носител. При разглеждането на предложението – Приложение №3, 
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комисията установи, че участникът посочва срок от 180 дни, но не по-късно от 11.09.2021г. 

за изпълнение на поръчката, формиран както следва: 

 - 30 календарни дни са за изготвяне на работен проект;  

 - 150 календарни дни са за изпълнение на строително монтажните работи и авторски 

надзор.  

 В самото приложение №3 не са направени предложение за изпълнение на проектиране 

и авторски надзор и предложение за изпълнение на строителството.  

Като отделен документ към техническото предложение е представено техническо 

предложение за изпълнение на проектирането и авторския надзор (работна програма).  

В своето предложение за изпълнение участникът е представил нормативните документи, 

чиито изисквания ще спазва при изпълнение на дейностите.  

Участникът предвижда два етапа за изпълнение на поръчката: Изготвяне на инвестиционен 

проект във фаза „Работен“ и втори етап „Авторски надзор при изпълнение на СМР“.  

За етап „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“, участникът е направил 

описание на дейностите по различните части на инвестиционния проект.  

Посочени са ключовите експерти, които участникът предлага за изготвяне на инвестиционен 

проект и упражняване на авторски надзор. В табличен вид са описани имената на минимално 

изискуемите експерти, вид и номер на документите за образование и проектантска 

правоспособност, и специфичен професионален опит на всеки един експерт, както и 

задължения на експертите по настоящата дейност – изготвяне на работен проект, които 

комисията приема за задачи и отговорности, свързани с проектирането. Изпълнението на 

авторски надзор е описано в таблицата като задължение на съответния експерт, без да са 

описани задачи и отговорности по изпълнението на авторски надзор. В таблицата, където са 

описани задълженията на експертите се констатира, че не е представено разпределение на 

задачите и отговорностите на всички предложени експерти, свързани с покриването на 

техническите спецификации на Възложителя за обособената позиция.  

Участникът е описал техническия ресурс, който ще е необходим за изпълнението на 

проектирането. В раздел III е направено предложение за управление на риска, като е 

приложена таблица на рисковете. Участникът е представил в една страница описание на 

иновации и екология.  

Участникът е представил за всички експерти поне едно документално доказателство за 

специфичен професионален опит. Представени са и дипломи на предложените експерти. 

Представена е като приложение и организационна схема. 

В техническото предложение на участника липсва частта „Предложение за извършване на 

строителството“. 

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „ВИЙОМ“ ЕООД за 

обособена позиция №4 от по-нататъшно участие в процедурата. 

 МОТИВИ: Възложителят е посочил изрично в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател, че 

когато разработката по частта “Предложение за изпълнение на строителството” не отговаря 

на предварително обявените условия или въобще липсва, то предложението на участника ще 

бъде предложено за отстраняване. В техническото предложение на участника “Вийом” 

ЕООД липсва “Предложение за изпълнение на строителството”.  

Също така възложителят е посочил в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател, че: „Преди да се 

пристъпи към оценяване на офертите, се извършва проверка на представеното от 

участника “Предложение за изпълнение на строителството”, което следва да 

разглежда последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни 

видове строително-монтажни работи (СМР), произтичащи пряко от разпоредбите на 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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действащото законодателство в областта на строителството, както и на техническите 

спецификации, вкл. приложенията към тях. Предложението е необходимо да бъде 

съобразено с конкретните специфики на предмета на поръчката.“  

В техническото предложение на участника “Вийом” ЕООД липсва частта „Предложение за 

изпълнение на строителството“.  

Възложителят ясно е описал в Раздел ІІІ, приложение към документацията следното: „Няма 

да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия: • Липсва частта - 

„Предложение за изпълнение на строителството“. 

Когато части от предложението на участника не отговарят на указанията за разработване или 

въобще липсват, конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. 

Съгласно документацията за участие, изискванията по Раздел II Техническите спецификации 

и Раздел III 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.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В Раздел III e посочено, че ще отстрани участник, в чието 

техническото предложение липсва частта „Предложение за изпълнение на строителството“. 

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

спазването на документацията за участие, Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател, ЗОП, ППЗОП и 

трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен 

съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, 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, което не съответства на изискванията на възложителя, категорично 

записани в условията на документацията и по-конкретно в раздел III от документацията и 

техническите спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този 

смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква 

право и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на 

възложителят да отстрани от процедурата участник „Вийом“ ЕООД, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл 

е Решение № 997 от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като 

настоящ мотив спазването на императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която 
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указва, че при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от 

офертата включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При 

неспазване на поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се 

отстранява от процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. 

В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с технически спецификации и раздел III критерии за възлагане е 

станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За 

последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в 

съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не съществува 

свободата произволно да изменят предварително одобрените изисквания, независимо от 

естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, 

б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че 

възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В закона не е 

предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, 

а изрично е определено, че всяко несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

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

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „ВИЙОМ“ ЕООД за 

Обособена позиция 4 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение 

№ 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. 

на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. 

на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 
 

5. „Българска Строително – Инвестиционна Компания“ ЕООД – за обособена позици 

№3 

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. При разглеждането на предложението – Приложение №3, комисията установи, 

че срокът за изпълнение на поръчката, предложен от участника е 150 календарни дни, но не 

по-късно от 11.09.2021 г., формиран както следва: 

 - 50 календарни дни за изготвяне на работен проект;  

 - 100 календарни дни за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

 Към приложение №3 участникът е приложил техническо предложение, документи за 

доказване на професионалната компетентност на персонала и предложение за цветово 

решение на фасадата. В своето предложение за изпълнение участникът е представил 

нормативните документи, чиито изисквания ще спазва при изпълнение на дейностите.  

 В началото на Техническото предложение, участникът прави описание на проекта и 

целите на обществената поръчка. В част „Предложение за изпълнение на проектирането и 

авторски надзор“ е описано съдържанието на всяка една част от инвестиционния проект и 



18 

 

етапите на проектиране. Посочени са ключовите експерти, които участникът предлага за 

изготвяне на инвестиционен проект. В табличен вид са цитирани документи, доказващи 

образование, проектантска правоспособност и специфичен професионален опит на всеки 

един експерт. В отделен файл към техническото предложение са представени доказателства 

за специфичен професионален опит на всеки от експертите – дипломи и референции за добро 

изпълнение.  

В частта „Основни дейности и етапи при изготвяне на инвестиционния проект“, участникът е 

представил описание на основните дейности, етапи и последователност на изпълнение на 

инвестиционния проект.  

В раздел „Авторски надзор при изпълнението на СМР“, участникът описва в кои случаи ще 

изпълнява авторски надзор в съответствие с техническите спецификации, като посочва, че 

ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството и ще вписва заповеди в 

заповедната книга. 

В раздел „Предложение за извършване на строителството“ участникът описва ангажираност 

и организация на ресурсите и организационна структура (в схема). 

Участникът е описал задължителните за изпълнение мерки от техническите спецификации. 

Описал е мерки за взаимодействие с възложителя и сдружение на собствениците. Описани са 

организация и подход на изпълнение на поръчката.  

Участникът описва основните видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката и 

предлаганата технология на изпълнението им, като е описал топлоизолации и 

топлоизолационни системи, външна мазилка, дограма, оформяне на терасите, СМР по част 

„Електро“.  

Описани са мерки за намаляване на затрудненията на живущите от физически достъп, 

външна среда (шум, запрашеност, замърсяване), достъп до комунални услуги 

(водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, телефон, интернет). Описан е план за 

организация по изпълнение на дейностите по околна среда. Участникът е описал принципи 

на изпълнителя за опазване на околната среда, термини, мерки за опазване на околната среда 

в етапа на подготвителните дейности и етапа на изпълнение на СМР, мерки за ограничаване 

на замърсяването на водите, почвите, въздуха, емисии от вредни газове, шумово 

натоварване, растителност и отпадъци.  

В своето предложение участникът е предвидил мерки, целящи осигуряване на качество при 

изпълнение на възлаганите СМР. 

Предложена е организация на гаранционното поддържане на обекта.  

 Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Българска строително-

инвестиционна компания“ ЕООД за обособена позиция №3 от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 МОТИВИ: В представеното техническо предложение участникът „Българска 

строително-инвестиционна компания“ ЕООД е посочил: „Срок за изпълнение на договора  

150 /сто и петдесет/ календарни дни, но не по-късно от 11.09.2021 г.“, формиран при 50 

календарни дни за изготвяне на работен проект и 100 календарни дни за изпълнение на 

строително монтажните работи и авторски надзор.“ 

 В Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за 

определяне на оценка по всеки показател е записано следното: „Максималният срок за 

изпълнение на предмета на поръчката според възложителя е 450 календарни дни. 

Минималният срок за изпълнение на предмета на поръчката е 180 календарни дни. 

Предложения, които са над 450 календарни дни и под 180 календарни дни ще бъдат 

предложени за отстраняване от процедурата.“ 

Посоченият от участника срок за изпълнение от 150 календарни дни не отговаря на 

минималният срок за изпълнение на предмета на поръчката, посочен от възложителя, който е 

180 календарни дни. По този начин участникът не е отговорил на предварително обявено 

условие на възложителя, какъвто е посоченият от него минимален срок за изпълнение на 

поръчката в документацията и Раздел ІІІ от нея. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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Когато част от предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие, изискванията на Раздел ІІІ от нея 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.  

Възложителят не само, че е посочил изискуем минимален срок за изпълнение на предмета на 

поръчката в документацията и раздел III от документацията, но дори е описал при какви 

обстоятелства ще отстрани участник, който не отговаря на изискванията му („Предложения, 

които са над 450 календарни дни и под 180 календарни дни ще бъдат предложени за 

отстраняване от процедурата.“). В текста изрично е посочено, че участник, предложил 

срок под минимално изискуемия от възложителя ще бъде отстранен от процедурата, тъй като 

техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия 

(изискванията) за изпълнение на поръчката – по отношение на предложения от участника 

срок за изпълнение на предмета на поръчката. 

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

спазването на документацията за участие и конкретно раздел III, ЗОП, ППЗОП и трайната 

практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, 

несъответстващо на посочено от възложителя условие, 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 на 

изискванията на възложителя, категорично записани в условията на документацията (в 

частност раздел III от нея), то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този 

смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника „Българска строително-инвестиционна компания“ ЕООД, тъй като от  

разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право и задължение да бъде 

отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно 

нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на възложителят да отстрани от 

процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 от 24.11.2016 г. на КЗК. В 

същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив спазването на 

императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при изготвяне на 

офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от 

офертата включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на 

възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При неспазване на поставените от 

възложителя изисквания, участникът законосъобразно се отстранява от процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. 
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В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с раздел III е станала задължителна, както за възложителя, така и за 

участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и 

да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за 

комисията не съществува свободата произволно да изменят предварително одобрените 

изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и 

конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на 

основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно 

условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 

изключение, води до отстраняване.  

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

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Българска строително-

инвестиционна компания“ ЕООД за обособена позиция 3 от по-нататъшно участие в 

процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 

04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 

15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 

21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

6. „Давид 2015“ ЕООД - за Обособена позиция 4 

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е представено на хартиен и електронен носител. 

При разглеждането на Приложение №3, комисията установи, че участникът предлага срок за 

изпълнение на поръчката от 180 календарни дни, но не по-късно от 11.09.2021 г., формиран 

както следва: 

 - 25 календарни дни за изготвяне на работен проект; 

 - 155 календарни дни за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

 В началото на Техническото предложение, участникът прави описание на предмета и 

целите на поръчката (стр. 2). Етапите и последователността за изпълнение са подробно 

разписани. В т. 2.2 участникът е предложил мерки съгласно „националната програма за 

енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради“, въпреки че в 

други части на техническото предложение участникът посочва правилната програма, 

източник на финансиране за обекта. В тази точка участникът описва, че ще проектира и 

изпълни „Препоръчителни мерки: 

- Да се направи шпакловка и да се положи латекс на стълбищната клетка, след подмяна на 

дървената дограма. Да се положи блажна боя по цокъла. 

- Да се ревизира парапета в стълбищната клетка и да се освежи с блажна боя. 

- Да се ревизира и коригира при необходимост околното пространство. 

- Да се премахнат капаците на дограмата в сутерена или при нежелание на собствениците 

да ги демонтират, същите да се боядисат.“. 

В тази точка не са описани всички изискуеми по техническите спецификации на възложителя 

дейности, а са описани само дейностите по част „Архитектура“.  

В т. 2.3, където е направено описание на процеса на подготовка на инвестиционния проект са 
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описани дейности за изготвяне на технически инвестиционен проект, въпреки че в заданието 

е посочено, че от участника се изисква работен инвестиционен проект. Участникът е описал 

обхвата и частите на инвестиционния проект и изискванията за изпълнение на 

проектирането, като описва процес на изготвяне на технически инвестиционен проект. С 

оглед констатираното несъответствие, комисията не може да поиска разяснения за вида на 

предложения от него проект, тъй като това би довело до промяна в техническото 

предложение на участника по т. 2.3.  

В част 2.2.2 Разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката, участникът е посочил 

експерти като длъжности, които ще участват в процеса на проектиране, техните задължения 

и отговорности. В техническото предложение на участника не е направено поименно 

посочване на експертите, отговорни за проектирането и авторския надзор. Пак в 

техническото предложение не са описани образованието (вкл. вида, номера и датата на 

документа за придобитата образователна степен, както и вида на придобитата образователна 

степен) и наличието на необходимата по закон проектантска правоспособност или 

еквивалентна правоспособност. Не е представена и описана професионалната компетентност 

на персонала, на който е възложено изготвянето на инвестиционен проект и авторския 

надзор. 

В раздел „Предложение за извършване на строителството“ участникът описва основните 

дейности, последователността, взаимовръзката и сроковете за изпълнение. Участникът е 

предвидил мерки за осигуряване на качеството. Описани са видове дейности, като е 

приложена и технологията на изпълнение за следните СМР: скеле, изравнителни циментови 

замазки, шпакловки, дограма, хидроизолация, топлоизолация, тенекеджийски работи. Пак 

там са представени техническите параметри на основните материали, които ще се използват.  

В раздел III участникът е направил предложение относно запазване и/или подобряване на 

естетическите характеристики на сградата, като е предложил цветно решение за фасадата и 

дървесен декор за дограмата.  

В раздел IV от своето предложение участникът е предвидил мерки, целящи осигуряване на 

качество при изпълнение на възлаганите СМР, и мерки за подобряване на основните 

технически и функционални характеристики на сградата, като е описал, че използването на 

топлоизолационна система, специални мазилки, дограма, хидроизолации, грунд, лепила и 

други гарантират подобряване на функционалните характеристики на сградата.  

В раздел V. участникът е предложил дейности за осигуряване на достъпа за ползвателите на 

сградата по време на строителството и достъп за лица с увреждания до сградата, като е 

посочил изграждане на рампи, платформени съоръжения и др. 

В т. 2 са представени дейности за мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на 

строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнение на договора. 

Описани са дейности по управление на риска. 

За извършването на строително-монтажните работи на настоящия обект фирмата – 

участник е представила „VI. Предложение за предлаганите дейности, свързани с опазване на 

околната среда по време на изпълнение на околната среда.“ Участникът описва мерки за 

запазване на биоразнообразието, като посочва дейности, които не са относими към предмета 

на поръчката, като например „Да не се разкриват съпътстващи строителството 

строителни площадки, временни депа, временни пътища и паркинги за строителна 

механизация и транспортни средства извън обхвата на обекта, в границите на 

защитените зони за местообитанията, Забрана за преминаване на транспортна и 

строителна техника през бродове на реките по време на размножителния период на 

рибите - от 1 април до 15 юли, Да не се допуска депониране на инертни материали в 

речните корита, миене на транспортна и строителна техника в реките.“. Участникът е 

предвидил мерки за управление на строителните отпадъци и шума, които не са относими 
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към естеството на обекта, предмет на обособената позиция. Участникът е описал и мерки в и 

извън строителната площадка. 

В раздел VII участникът описва иновативни характеристики и иновативни търговски 

техники и условия, като е описал прилагането на иновативни топлоизолационни системи.  

Участникът е представил дипломи, удостоверения за проектантска правоспособност, 

направил е описание на професионалната компетентност и е представил документални 

доказателства за професионален опит на експертите. От представените документи, 

комисията извлече информация за екипа, предложен от участника за изпълнение на 

дейностите по проектиране и авторски надзор.  

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Давид 2015“ ЕООД за 

обособена позиция №4 от по-нататъшно участие в процедурата. 

 МОТИВИ: В раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и 

начини за определяне на оценка по всеки показател Възложителят е описал следното „Преди 

да се пристъпи към оценяване на офертите, се извършва проверка на представеното от 

участника “Предложение за изпълнение на проектирането и авторския надзор” ……. 

“Предложение за изпълнение на строителството”. Отново там е записано следното: Няма 

да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

 Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за 

изпълнение на поръчката; 

 Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи 

норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката“ 

В раздел II, Технически спецификации за обособена позиция № 4: „Изпълнение на 

инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в 

многофамилна жилищна сграда – „Трети март“, бул. „Трети март“ № 73, гр. Ботевград, 

Община Ботевград, обл. Софийска е записано следното:  

„Изпълнителят следва да разработи работен проект с необходимите работни детайли за 

сградата съгласно:  

1. Изискванията на настоящите технически спецификации;  

2. Всички мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за 

енергийна ефективност на всяка от сградите;  

3. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в 

техническия паспорт на сградите;  

4. СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата, които са 

предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата;  

5. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за 

енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в 

резултат на обновяването;  

6. Дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания;  

7. Изискванията на процедура BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 

ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност 

в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., в това число насоки за кандидатстване, специалните и общите условия към 

финансираните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, 

Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и изискванията 

на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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комуникация 2014-2020 година могат да бъдат намерени на следните интернет адреси: 

www.bgregio.eu и https://eumis2020.government.bg/.“ 

На стр. 7, в т. 2.2 участникът е предложил мерки съгласно „националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, като е описано, че ще се 

проектират и изпълнят „Препоръчителни мерки: 

- Да се направи шпакловка и да се положи латекс на стълбищната клетка, след подмяна на 

дървената дограма. Да се положи блажна боя по цокъла. 

- Да се ревизира парапета в стълбищната клетка и да се освежи с блажна боя. 

- Да се ревизира и коригира при необходимост околното пространство. 

- Да се премахнат капаците на дограмата в сутерена или при нежелание на собствениците 

да ги демонтират, същите да се боядисат“. 

Описаните от участника дейности не са описани в техническите спецификации на 

възложителя и представляват недопустими дейности съгласно изискванията на процедура 

BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2” по 

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 

райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Същите са допустими 

съгласно описаната от участника Националната програма за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради. В този смисъл участникът е представил техническо 

предложение, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия.  

В т. 2.3, където е направено описание на процеса на подготовка на инвестиционния проект са 

описани дейности за изготвяне на технически инвестиционен проект, въпреки че в заданието 

е посочено, че от участника се изисква работен инвестиционен проект. Участникът е описал 

обхвата и частите на инвестиционния проект и изискванията за изпълнение на 

проектирането, като описва процес на изготвяне на технически инвестиционен проект. 

Въпреки правната възможност в чл. 104, ал. 5 да се изискат разяснения или допълнителни 

доказателства за данни, посочени в офертата, същата разпоредба императивно разяснява, че: 

„Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото 

предложение на участниците“. С оглед констатираното несъответствие, комисията не може 

да поиска разяснения за вида на предложения от него проект, тъй като това би довело до 

промяна в техническото предложение на участника по т. 2.3.  

Посочените несъответствия са основание за отстраняване на участника, на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като представеното от него техническо предложение не е 

съобразено с предмета на поръчката (предвидени са мерки, допустими по друга програма) и 

не се спазени техническите спецификации (за разработване на работен проект и допустими 

дейности), които са задължителни за участниците в конкретната обществена поръчка. 
Когато техническото предложение на участника не отговаря на Раздел ІІ. Технически 

спецификации и Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини 

за определяне на оценка по всеки показател, конкретното предложение следва да бъде 

предложено за отстраняване. Съгласно документацията за участие, изискванията по 

техническите спецификации и критерии за възлагане 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, както и несъобразяване с предмета на 

поръчката /в случая предлагане на дейности, недопустими по програмата за финансиране/ и 

конкретно с техническите спецификации и раздел III от документацията, според 

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

за отстраняване от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 
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отговаря на изискванията му.  

Видно от техническото предложение на участника, е, че не са спазени техническите 

спецификации и по-конкретно не е посочена правилната фаза инвестиционен проект, която 

трябва да се изготви. С не посочването на правилната фаза инвестиционен проект, 

участникът показва неразбиране на предмета на поръчката. 

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

спазването на документацията за участие – критериите за възлагане (раздел III) и 

техническите спецификации (раздел II), ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за 

защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал неточно техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, 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 несъответства с 

изискванията на възложителя, категорично записани в раздел III от документацията и 

техническите спецификации, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В този 

смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, тъй като от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на 

възложителят да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 

от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив 

спазването на императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от 

офертата включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При 

неспазване на поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се 

отстранява от процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. 

В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с технически спецификации и критериите за възлагане (раздел III) е 

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=2136992326&dbId=9&refId=23682169
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682170
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682171
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682172
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станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За 

последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в 

съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не съществува 

свободата произволно да изменят предварително одобрените изисквания, независимо от 

естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, 

б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че 

възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В закона не е 

предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, 

а изрично е определено, че всяко несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

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

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Давид 2015“ ЕООД, за 

Обособена позиция 4 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение 

№ 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 11912/2017 г. 

на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 10376/2018 г. на IV отд. 

на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

7. „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД - за обособена позиция 1 

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е попълнено и е представено на хартиен и 

електронен носител. При разглеждането на предложението – Приложение №3, комисията 

установи, че участникът посочва срок от 180 дни, но не по-късно от 11.09.2020 за изпълнение 

на поръчката, формиран както следва:  

 - 23 календарни дни са за изготвяне на работен проект; 

 - 157 календарни дни са за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

Първоначално в техническото предложението подробно е представено същинското 

предложение за изготвяне на инвестиционния проект - в свободна форма, съгласно 

изискването на Техническата спецификация в две поддейности.   

 В поддейност 1 са включени всички изисквания към съдържанието на предложението 

за изпълнение на проектирането, съгласно изискванията на нормативната база и 

Техническата спецификация, както и тези към всички участниците в процеса - с техните 

задължения и отговорности.  

 Разгледана е последователността и технологията за изпълнение на посочените 

основни видове строително-монтажни работи, предвидени и произтичащи от разпоредбите 

на действащото законодателство в областта на строителството, с оглед предмета на 

поръчката. 

 В поддейност 2 участникът подробно е представил дейностите на авторския надзор 

по време на всички етапи на строителството.  

 Представени са персонално експертите, които ще отговарят за изготвянето на 

инвестиционния проект и ще упражняват авторския надзор по време на строителството. 

 Посочени са поименно всички изискуеми експерти в съответствие с Техническата 

спецификация, а именно: Проектант по част „Архитектура“, проектанти по част 

„Строителни конструкции”, по част „Електро”, по част „Енергийна ефективност“, по част 

„Пожарна безопасност”, по част „ПБЗ“ и  по част „ПУСО“. 

 Представени са разпределението на задачите и отговорностите им, както по време 

на проектирането, така и по време на авторския надзор, свързани с покриването на 

изискванията от Техническата спецификация към съответната обособена позиция и 

действащото законодателство в областта на проектирането и авторския надзор.  

 Подробно са описани образованието, вида, номера, датата на документа за 
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образователна степен и наличието на необходимата по закон проектантска 

правоспособност за 2019 г.  

Описани са професионалната компетентност на експертите, на които ще се разчита 

за изготвянето на инвестиционен проект и авторския надзор. Подробно е описан и 

специфичния професионален опит при изпълнението на дейности по проектиране и 

авторски надзор на сгради на участниците.  

 За всеки от предложените експерти са посочени повече от десет доказателства за 

специфичен професионален опит в изготвянето на повече от десет инвестиционни проекти 

и при изпълнението на авторски надзор на повече от десет сгради (по смисъла на § 5 от ДР 

на ЗУТ), за които експертът е предложен за проектант и изпълнител на авторски надзор по 

съответната част от техническите спецификации.  

 От изложеното безспорно е видна професионалната компетентност, задачите и 

отговорностите на експертите, ангажирани с проектирането и авторския надзор, които 

обстоятелства имат съществено значение върху реализацията на договора в частта му за 

изготвяне на инвестиционен проект и при упражняване на авторски надзор.  

 В т. 2 от техническото предложение се съдържа предложение за изпълнение на 

строителството, включващо подробно описание на основните видове строително-

монтажни работи, предвидени в Техническата спецификация и необходими за 

изпълнението предмета на поръчката, както и технология за изпълнението им в 

съответствие с нея. 

  В предложението е взето предвид и условието за запазване и подобряване 

естетическите характеристики на сградата. Предлага се нов и ефективен метод за 

осъществяване на строителството, чрез който може да се спести време и да се постигнат 

по-добри резултати.  

 Подробно са описани изискванията към материалите, а чрез прилагане на 

висококачествени материали се постига висока устойчивост и по-голяма здравина, по-

висока безопасност и дълготрайност при експлоатация на сградата, като се повишава 

жизненият цикъл на сградата след ремонта.  

 По-нататък, съгласно изискванията на документацията, са описани начините за 

изпълнение на Безопасни и здравословни условия на труд с всички подробности и детайли, 

което е повече от изискванията на Методиката за оценка. Описани са мерки за опазване на 

околната среда. 

 В офертата е включена и част „Иновативни характеристики”, където са обяснени 

иновативни характеристики, свързани с предмета на поръчката и тези - с 

експлоатационните качества на сградата. 

 Участникът е представил начините за осигуряване качеството при изпълнение на 

услугата и организационната структура на фирмата, както и подробно описание на 

методите и принципите за изпълнение на поръчката. 

 Участникът е приложил доказателствен материал за изпълнени идентични/ сходни 

дейности, удостоверения за добро изпълнение и други. 

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а"  и чл. 

107, т. 5 от ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника „ВЕРА 

СТРОЙ“ ЕООД за обособена позиция №1 от по-нататъшно участие в процедурата. 

 МОТИВИ: 1. Техническото предложение на участника съдържа срок, който не 

съответства на посочения от възложителя в документацията за участие. Участникът е 

предложил срок за изпълнение 180 дни, но не по-късно от 11.09.2020, като посоченият от 

възложителя в документацията за участие и обявлението на обществената поръчка краен 

срок за изпълнение е 11.09.2021г. По този начин е нарушено изискването за представяне - 

срок, изискуем от възложителя, което на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП /участник, подал 

оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и 

срок/ е самостоятелно валидно правно основание за отстраняване на участника. 

2. Не е представено предложение за достъп до входа на сградата за лица с увреждания. 
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Предложението на участника не отговаря на техническите спецификации на Възложителя, 

тъй като не са предложени дейности за осигуряване достъпа на лица с увреждания до 

сградата. 

Когато предложението на участника не отговаря на задължително съдържание от Раздел ІІІ. 

Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по 

всеки показател и техническите спецификации, конкретното предложение следва да бъде 

предложено за отстраняване. Съгласно документацията за участие, изискванията по 

техническите спецификации 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, както и несъобразяване на техническото предложение със задължителното 

съдържание на техническите спецификации, което в случая е предварително обявено условие 

за допустимост и оценка на техническото предложение, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от 

процедурата.  

3. Участникът не е направил предложение за запазване или подобряване на основните 

технически и функционални характеристики на сградата. Участникът не е направил 

предложение относно функционалните характеристики, задължително по Раздел ІІІ. 

Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по 

всеки показател, цитирам: "Предложение за запазване и/или подобряване на основни 

технически и функционални характеристики на сградата, свързани с експлоатационните 

качества на обекта и предназначението за всички потребители." 

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В тези обстоятелства е и посоченото от възложителя в 

методиката за оценка, че ще отстрани участник, чиято част „не отговаря на предварително 

обявените условия (изискванията) за изпълнение на поръчката“. 

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

спазването на документацията за участие и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател, 

техническите спецификации, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията за защита на 

конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал неточно техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, 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 несъответства с 

изискванията на възложителя, категорично записани 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. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква 

право и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на 

възложителят да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 
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от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив 

спазването на императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от 

офертата включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При 

неспазване на поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се 

отстранява от процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. 

В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с технически спецификации и методика за оценка - Раздел ІІІ. 

Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по 

всеки показател е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в 

процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят 

оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не 

съществува свободата произволно да изменят предварително одобрените изисквания, 

независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е 

посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на основание чл. 

107 от ЗОП, че възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В 

закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не 

отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без изключение, води 

до отстраняване.  

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" и чл. 107, т. 5 от 

ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника „ВЕРА СТРОЙ“ 

ЕООД за Обособена позиция 1, от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл 

е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 

11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 

10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 

12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

8. „НСК СОФИЯ“ ЕООД – за обособена позиция 2 

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е представено на хартиен и електронен носител. 

При разглеждането на Приложение №3, комисията установи, че участникът предлага срок за 

изпълнение на поръчката от 180 календарни дни, но не по-късно от 11.09.2021г., формиран 

както следва: 

 - 20 календарни дни за изготвяне на работен проект; 

 - 160 календарни дни за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

В началото на своето предложение, участникът разглежда спецификите, съдържанието и 

целите на ИП. В табличен вид са описани съдържанието на всяка от проектните части, 

съобразно спецификата на обекта. Описани са стъпки за осигуряване на съответствие по 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682171
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съответните части и необходимите изходни данни. Етапите на проектирането са представени 

в отделна таблица.  

В описанието на изпълнението на авторски надзор са описани основните дейности, които ще 

бъдат изпълнени от проектантите, осъществяващи авторски надзор. В таблица са 

представени предпоставките за качествено и срочно изпълнение на проектантската задача.  

В предложение за разпределение на задачите и отговорностите между персонала поименно 

са посочени ключовите експерти, които участникът предлага за изготвяне на инвестиционен 

проект и упражняване на авторски надзор, като са представени и техните задачи и 

отговорности. След техническото предложение за всеки експерт са цитирани документи 

доказващи образование, проектантска правоспособност и специфичен професионален опит.  

В „Предложение за извършване на строителството“ са описани основните етапи и 

дейностите за изпълнение. Последователността на строителните процеси е представена от 

участника. Документите за приемане и отчитане на строителството са описани в таблица.  

Основните видове СМР по различните части на ИП са разгледани в техническото 

предложение, разгледана е също и технологията на тяхното изпълнение, като са описани 

тръбно скеле, монтиране на топлоизолационна система, ремонт на покрив, 

хидроизолационни работи, тенекеджийски работи, подмяна на дограма и др.  

В техническото предложение участникът е описал техническите параметри на основните 

материали, използвани в строителството.  

Предложени са мерки за подобряване на естетическите характеристики на сградата, като е 

предложено цветово решение в цветова гама. Предложени са мерки за подобряване на 

основните технически и функционални характеристики на сградата чрез използването на 

различни мазилки, битумни хидроизолации, наногрунд, шпакловки и др. Участникът е 

включил предложение относно достъпността на потребителите в хода на изпълнение на 

СМР. Отново в тази част участникът е предвидил осигуряване на достъп за хора с 

увреждания, като е предвидил изграждане на рампи. 

В своето предложение участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда, като е 

предвидил мерки за опазване на атмосферния въздух, почвите, водите, предпазване от влага 

и аварии, управление на строителните отпадъци, мерки за намаляване на шумовото 

замърсяване, мерки за защита на растителния и животинския свят. Описани са материали с 

иновативни характеристики, като е предложено използването на термо-керамична боя, обков 

с микровентилация и проветрители за вграждане в стъклопакета. Описани са и мерки за 

осигуряване на качество при изпълнение на строителството. 

 Участникът е представил документални доказателства за професионалния опит на 

предложените експерти, като е представил референции за тях с издател „НСК София“ ЕООД. 

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „НСК София“ ЕООД за 

обособена позиция №2 от по-нататъшно участие в процедурата. 

 МОТИВИ: Съгласно изискванията, описани в Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател, 

неразделна част от одобрената документация по обществената поръчка, е предвидено 

следното:  

За предложените експерти трябва да бъдат приложени документални 

доказателства за специфичен професионален опит. Примерните документи за доказване на 

специфичния професионален опит са препоръки за добро изпълнение, договори, придружени 

от приемопредавателни протоколи и др. Автореференции не се приемат за документални 

доказателства. Възложителят няма да приеме документални доказателства за специфичен 

професионален опит на предложените експерти, които произтичат от лица, които имат 
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интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“ 

Участникът „НСК София“ ЕООД е представил референции за експертите, предложени 

от него, подписани от управителя на фирмата, въпреки че за всеки от обектите, същият не е 

инвеститор и възложител по смисъла на ЗУТ. Предвид, че „НСК София“ ЕООД е и участник 

същият несъмнено е и лице, което има интерес (от получаване на обществената поръчка), 

които може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Поради тази причина 

комисията не взима под внимание представените от участника препоръки за експертите при 

спазване на изискванията, описани в раздел ІІІ. Други документални доказателства за 

предложените експерти не са приложени и в този смисъл не е представено нито едно 

документално доказателство, което да е издадено от лице, което няма интерес, който може да 

води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество.  

Отново в Раздел ІІІ, Възложителят е описал следното:  

„Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на 

проектирането и авторския надзор:….. 

- За всеки от предложените експерти, трябва да се представи поне едно 

доказателство за специфичен професионален опит в изготвянето на поне един 

инвестиционен проект и/или изпълнението на поне един авторски надзор за сграда (под 

сграда се разбира жилищни или смесени или производствени сгради или жилище или 

социално жилище по смисъл на § 5 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ), по съответната 

част от техническите спецификации, за които експертът е предложен за проектант и 

изпълнител на авторски надзор. 

……………… 

„Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия:……… 

Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-

горе;  

Тази част не отговаря на предварително обявените условия (изискванията) за изпълнение 

на поръчката“, каквото е горното изискване. Същото представлява съществено нарушение 

на изискванията на възложителя, тъй като участникът не е представил документално 

доказателство за професионален опит, което комисията да приеме, съгласно документацията 

по обществената поръчка. 

Решението за откриване на обществената поръчка е влязло в законна сила, поради тази 

причина документацията за участие и изискванията по РАЗДЕЛ ІІІ. се считат за 

предварително обявените условия (изискванията) за изпълнение на поръчката, задължителни 

за участниците и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. 

Видно от записа по-горе, е, че участникът е представил референции, които са 

издадени от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество и съгласно изискванията на Възложителя, комисията не би могла да ги приеме, 

което води до липса на документални доказателства за професионален опит на експертите.  

Когато техническото предложение на участника не отговаря на задължителното съдържание 

от Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне 

на оценка по всеки показател, конкретното предложение следва да бъде предложено за 

отстраняване. Съгласно документацията за участие, изискванията по методиката за оценка се 

считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до 

отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на офертата 
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на участника с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, както и 

несъобразяване на техническото предложение със задължителното минимално съдържание 

от Раздел ІІІ., неразделна част от документацията, което в случая е предварително обявено 

условие за допустимост и оценка на техническото предложение, 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 – раздел III, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на 

Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, 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 несъответства на 

изискванията на възложителя, категорично записани 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. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, тъй като от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на 

възложителят да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 

от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив 

спазването на императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от 

офертата включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При 

неспазване на поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се 

отстранява от процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. 

В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с методиката за оценка е станала задължителна, както за възложителя, 
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така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се 

съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За 

участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят предварително 

одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят 

ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата 

процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от 

това, на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко 

несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

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

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „НСК София“ ЕООД по 

обособена позиция № 2 от по-нататъшно участие в процедурата (В този смисъл е 

Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 

11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 

10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 

12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

9. „МАРБЪЛ СТРОЙ“ ЕООД – за обособена позиция 1  

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е представено на хартиен и електронен носител. 

При разглеждането на Приложение №3, комисията установи, че участникът предлага срок за 

изпълнение на поръчката от 180 календарни дни, но не по-късно от 11.09.2021г., формиран 

както следва: 

 - 20 календарни дни за изготвяне на работен проект; 

 - 160 календарни дни за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

В началото на техническото предложение, участникът е описал подготвителните дейности 

преди изготвяне на инвестиционния проект (стр. 3) и сформирането на екип от проектанти. 

Представени са отговорностите и задълженията на проектантския екип, осигуряване на 

контрол и комуникация с Възложителя (стр. 4 - 6). 

В своето предложение участникът е разгледал обхвата и съдържанието на работния проект 

(стр. 6 - 13), изискванията за изпълнение на проектирането (стр. 13 - 15) и осигуряване на 

качествено изпълнение на проекта (стр. 15 - 18). Посочени са имената на ключовите експерти 

по различните части на инвестиционния проект (стр. 19). Описани са разпределение на 

задачите и отговорностите между експертите (стр. 19 - 29). В таблица след приложение № 3 

за всеки отделен експерт, участникът е описал образованието, вкл. вида, номера и датата на 

документа за придобитата образователна степен, като за всеки експерт е посочил документ с 

регистрационен номер, доказващ неговата пълна проектантска правоспособност и 

специфичен професионален опит. Приложени са по една референция за всеки експерт, 

доказваща специфичен професионален опит.  

За изпълнение на авторски надзор, участникът декларира, че с осъществяването на 

надзор от проектантите - автори на отделни проектни части, ще се гарантира точното 

изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните 

правила и норми. Описани са основните задачи на авторския надзор. (стр. 31 - 34)  

В предложение за изпълнение на строителството (започва от стр. 35), са представени 

основните дейности на строителството – подготвителни дейности (стр. 39 – 43) и 

изпълнение на възложените СМР (стр. 43 – 44). Екипът за изпълнение на строителството и 

задълженията на всеки един член са описани от участника на стр. 44 – 50.  Описани са 

основните енергоспестяващи мерки (стр. 50 - 53), както и задължителните мерки за 
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поддържане на безопасна експлоатация на строежа, съгласно техническия паспорт (стр. 53 – 

55). От стр. 56 – 62 са описани техническите параметри на основните материали. 

Последователността и технологията на изпълнение на основните видове СМР са описание на 

стр. 63 - 71. Участникът е предвидил мерки за проверка и контрол на работите в процеса на 

тяхното изпълнение (стр. 71 – 77). 

От стр. 78 – 83 е направено предложение за опазване на околната среда, тествания, 

изпитвания и проверки, въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели и 

отстраняване на дефекти по време на гаранционните срокове.  

В своето предложение участникът е предвидил мерки за подобряване на 

естетическите характеристики на сградата и по-специално цветно решение на фасадата и 

прибиране на свободно висящите кабели и ремонтиране на хаотично разположените 

климатични тела (стр. 83 - 90).  

В предложението за изпълнение на строителството участникът е предложил мерки за 

запазване на основните технически и функционални характеристики на сградата (стр. 90- 

95), като посочва конкретно, че ще използва специфична битумна хидроизолация за покрива 

и др. материали. 

 За извършването на строително-монтажните работи на настоящия обект фирмата – 

участник е направила описание за опазване на елементите и характеристиките на околната 

среда (стр. 95 - 107). Участникът е описал нормативната уредба, свързана с управлението на 

околната среда, обхват на мерките, като е посочил мерки за опазване на атмосферния въздух, 

мерки за опазване на водите и почвите, растителността, мерки за ограничаване на шума и 

вибрациите и пожарната безопасност, мерки за ограничаване и управление на строителните 

отпадъци. На стр. 103 – 105 участникът е посочил, че ще използва иновативна технология за 

нанасяне на термокерамична боя, която предотвратява образуването на влага.  

На стр. 108-111 участникът е направил „предложение, свързано с достъпността на сградата, 

предназначени за всички потребители“, като е описал дейности за осигуряване на достъп по 

време на строителството. Не е представено предложение за достъп до входа на сградата за 

лица с увреждания. 

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „МАРБЪЛ СТРОЙ“ 

ЕООД за обособена позиция №1 от по-нататъшно участие в процедурата. 

 МОТИВИ: Предложението на участника не отговаря на изискванията на 

Възложителя, тъй като не са предложени дейности за осигуряване достъпа на лица с 

увреждания до сградата. Съгласно изискванията на Раздел ІІІ. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател 

Възложителят е описал следното: „Минимални изисквания към съдържанието на 

предложението за изпълнение на строителството:……. 

- Предложение, свързано с достъпността на сградата, предназначени за всички 

потребители – това е предложение относно СМР, свързани с входното пространство и 

интериорното пространство на сградата, предложение за достъпност на прилежащото 

към сградата пространство, както и такива, свързани с достъпа до реновираните сгради, 

предмет на поръчката от улицата.“  

Съгласно технически спецификации за обособена позиция № 1: „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна 

жилищна сграда – „Гурко“, ул. „Гурко“ № 11, гр. Ботевград, община Ботевград, обл. 

Софийска, в Част III.3 Общи изисквания към изпълнение на строителството…: е записано, 

че: „СМР в рамките на дейността по обособената позиция трябва да включват: 

…..дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до сградата.“ 

На стр. 108-111 участникът е направил „предложение, свързано с достъпността на сградата, 

предназначени за всички потребители“, като е описал дейности за осигуряване на 

безпроблемен достъп по време на строителството. Участникът не е представил предложение 
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за осигуряване на достъп до сградата за лица с увреждания. Видно от техническите 

спецификации и изискванията на ОПРР 2014 – 2020 за сградата трябва да се осигури достъп 

до входа на сградата.  

Когато предложението на участника не отговаря на задължително съдържание от 

техническите спецификации и изискванията за минимално съдържание на техническото 

предложение в частта „Предложение за изпълнение на строителството“ раздел III, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие, изискванията по техническите спецификации (Раздел II) и Раздел 

III 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, 

както и несъобразяване на техническото предложение със задължителното минимално 

съдържание от документацията по обществената поръчка, което в случая е предварително 

обявено условие за допустимост и оценка на техническото предложение, 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 в т.ч. техническите спецификации, ЗОП, ППЗОП и 

трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен 

съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал неточно техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, 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 несъответства на 

изискванията на възложителя, категорично записани в техническите спецификации и раздел 

III от документацията по обществената поръчка, то участникът следва да бъде отстранен от 

процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква 

право и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на 

възложителят да отстрани от процедурата участника, който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 

от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив 

спазването на императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от 

офертата включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При 
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неспазване на поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се 

отстранява от процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. 

В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията (вкл. раздели II и III) са станали задължителни, както за възложителя, така и 

за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се 

съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За 

участниците и за комисията не съществува свободата произволно да изменят предварително 

одобрените изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят 

ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата 

процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от 

процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от 

това, на кое точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко 

несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

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

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „МАРБЪЛ СТРОЙ“ ЕООД, 

за Обособена позиция 1 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е 

Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 

11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 

10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 

12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

10. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД - за обособена позиция 3  

Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е попълнено по образец и е представено на 

хартиен и електронен носител. При разглеждането на предложението – Приложение № 3, 

комисията установи, че участникът посочва срок от 180 дни, но не по-късно от 11.09.2021г. 

за изпълнение на поръчката, формиран както следва: 

- 30 календарни дни са за изготвяне на работен проект; 

- 150 календарни дни са за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

 В началото на техническото предложение, участникът декларира, че ако бъде избран 

за изпълнител ще представи необходими работни чертежи и детайли и е разгледал обхвата и 

обекта на проекта. В раздел „Сформиране на екип от проектанти“, са посочени имената на 

ключовите експерти по различните части на инвестиционния проект, като са посочени 4 

души, които покриват всички изискуеми от възложителя позиции. Участникът предвижда 

подробен оглед на обекта. Участникът е изброил и подробно описал енергоспестяващите 

мерки и задължителните мерки от ТП, които ще се предвидят в инвестиционния проект и 

СМР. Същите са в съответствие с техническите спецификации на възложителя. На стр. 11 – 

21 са разписани разпределението на задачите и отговорностите между всички изискуеми 

експертите. В таблица и след нея за всеки отделен експерт, участникът е описал 
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образованието, вкл. вида, номера и датата на документа за придобитата образователна 

степен, както и за всеки експерт е посочил документ с регистрационен номер, доказващ 

неговата пълна проектантска правоспособност, направено е и описание на специфичен 

професионален опит на всеки експерт по съответната част (стр. 22 - 31).  

На стр. 32 за изпълнение на авторски надзор, участникът декларира, че проектантите - автори 

на отделни проектни части ще изпълняват авторски надзор по смисъла на ЗУТ. Описан е 

поименен списък на експертите, които ще изпълняват авторски надзор. В таблица са описани 

задачите и отговорностите на експертите, които ще извършват авторския надзор (стр. 32 - 

39). В табличен вид и след него са описани образованието на експертите, отговорни за 

упражняването на авторски надзор, както и професионалната компетентност и специфичен 

професионален опит в областта на авторския надзор (стр. 40 - 49).  

На стр. 50 започва предложение за изпълнение на строителството. Участникът е описал 

основните енергоспестяващи мерки и основните видове СМР от техническите 

спецификации, които ще изпълни. На стр. 54 започва описание на последователността и 

технологията на изпълнение на основните видове СМР и технически параметри на основните 

видове материали. Описани са подготовка за изпълнение, тополоизолиране на покрив, 

подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на под, ел. 

инсталации и осветление, подпрозоречни поли, входни врати, полагане на вата, 

водооткапващ профил, обрушване на компрометирана мазилка, хидроизолация на основи на 

сграда, ремонт на покрив, мълниезащита, заземляване на ГРТ, димоуплътняващи врати, 

репариране на стоманобетонни елементи и др. За всяка дейност са описани и техническите 

параметри на основните материали. Участникът описва мерки за намаляване на 

затрудненията при изпълнение на СМР, начини за постигане на качеството и мерки за 

осигуряване на ЗБУТ и пожарна безопасност.  

На стр. 90 – 91 участникът е направил предложение за запазване и подобряване на 

естетическите характеристики на сградата и по-специално цветно решение на фасадата, 

използване на боя, която защитава от микробиологични атаки и замърсявания, естетическо 

оформление на дограмата и прибиране на свободно висящите кабели в предварително 

изградени канали. На стр. 91 - 92 от предложението за изпълнение на строителството, 

участникът е предложил мерки за запазване на основните технически и функционални 

характеристики на сградата, като е предложил отваряемост на дограмата по две оси и 

дейности по осигуряване на естествена и управляема вентилация и въздушна уплътняемост 

на сградата. На стр. 92 - 93 участникът е предвидил дейности за подобряване достъпа на лица 

с увреждания до сградата, съобразени с изискванията на ОПРР 2014 – 2020 и Наредба № 4 от 

2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението. На стр. 94 - 97 участникът е представил 

мерки за опазване на околната среда, които покриват минималните изисквания на 

възложителя от техническите спецификации: мерки за ограничаване на емисии от прах и 

вредни вещества в атмосферата, правилно съхранение на строителните материали и 

отпадъците от тях и ограничаване на шума по време на строителството. На стр. 97 

участникът е предложил изпълнение на иновативни характеристики и иновативни 

търговския техники и условия, като е предвидил иновативна фасадна боя, която предпазва от 

проникване на влага и е с допълнителен енергоспестяващ ефект, дълготрайност и 

самопочистване на финишното покритие. На стр. 98 – 99 участникът описва допълнителни 

мерки по опазване на околната среда, свързани с опазване на зелената система, водите и 

почвата. Участникът описва и мерки по ЗБУТ, които нямат отношение към опазването на 

околната среда, но са съобразени със спецификата на обекта.  

Приложени са копия на дипломи, документи за проектантска и друга 

правоспособност, референции, доказващи специфичен професионален опит за всички 
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експерти. 

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на 

минималните изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател, 

комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

„Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и 

авторския надзор“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства 

комисията констатира следното за специфичния професионален опит на предложените 

експерти:  

Експерти на участник „Инженеринг 

вас строй“ ЕООД 

 

Специфичен 

професионален опит Доказване на изискванията 

към експертите 
брой обекти/ 

строежи 

присъдени 

точки 

Архитект – Б. Владимиров над 10 5 Референция – 1 бр.  

Проектант по част "Строителни 

конструкции" 

Инж. И .Георгиев 

над 10 5 Референция – 1 бр.  

Проектант по част „Електро“ 

Инж. А. Диков 
над 10 5 Референции – 2 бр. 

Проектант по част "Енергийна 

ефективност" 

Инж. И. Канева 

над 10 5 Референции – 2 бр. 

Проектант по част "Пожарна 

безопасност“ 

Арх. Б. Владимиров 

над 10 5 Референция – 1 бр. 

Проектант по част "ПБЗ" 

Инж. И. Георгиев 
над 10 5 Референция – 1 бр. 

Проектант по част "ПУСО" 

Арх. Б. Владимиров 
над 10 5 Референция – 1 бр. 

Общ брой точки на експертите 35  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка 

по показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100т, тъй като 

сборът от точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, отговорен за 

проектирането и авторския надзор, попадат в I-ва скала от одобрената методика. 

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“.  

В техническото предложение на стр. 94 - 97 участникът е представил мерки за 

опазване на околната среда, които покриват минималните изисквания на възложителя от 

техническите спецификации: мерки за ограничаване на емисии от прах и вредни вещества в 

атмосферата, правилно съхранение на строителните материали и отпадъците от тях и 

ограничаване на шума по време на строителството. На стр. 98 – 99 участникът описва 

допълнителни мерки по опазване на околната среда, свързани с опазване на зелената 

система, водите и почвата, съобразени със спецификата на обекта. Същите отчитат факта, че 

обектът се намира на територията на гр. Ботевград и биха повлияли качествено резултата по 
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опазването на елементите и характеристиките на околната среда. В този смисъл съгласно 

офертата, участникът е предложил три допълнителни мерки за опазване на околната среда, 

над минимално изискуемите от възложителя. На стр. 97 участникът е предложил изпълнение 

на иновативни характеристики и иновативни търговския техники и условия, като е 

предвидил иновативна фасадна боя, която предпазва от проникване на влага и е с 

допълнителен енергоспестяващ ефект, дълготрайност и самопочистване на финишното 

покритие. Наличието на повече от три допълнителни мерки за опазването на околната среда, 

относими за обекта, и наличието на предложени материали с иновативни характеристики, 

иновативни търговски техники и условия, относими към конкретната поръчка, е основание 

при условията на кумулативност на участника да се присъдят 100т. по показател П2.  

 Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да присъди на участника по 

показател П2 – 100 т. 

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“, като приложи 

формулата от методиката за оценка: 

 

П3 =  
Минимален предложен срок 

х 100 = 
180 

 х 100  = 100 т. 
Предлаган срок 180 

 

Участникът е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен 

срок от всички допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособена 

позиция 3, а именно: „Интерхолд“ ЕООД и „Растер – Юг“ ООД. 

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки 

показател, когато участник получи сбор от точки за професионалната компетентност на 

предложения от него екип от проектанти в диапазона 29 – 35 т., на същия участник следва 

да се присъдят 100т. по показател П1. Експертите на „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД, 

съгласно представените документални доказателства, получават 35 т. за професионалната 

си компетентност, поради което комисията присъжда на участника 100т.  

Съгласно одобрената методика, когато техническото предложение на участник 

съдържа три и повече екологични действия, които не са задължителни, но биха повлияли 

качествено резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната среда 

като последните отчитат факта, че строежът се намира на територията на град Ботевград, и 

съдържа предложение за иновативни характеристики и/или иновативни търговски техники и 

условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета на поръчката на 

участника следва да се присъдят 100 т. Техническото предложение на „Инженеринг Вас 

Строй“ ЕООД съдържа три допълнителни групи мерки за опазване на околната среда – 

такива свързани с опазване на зелената система, водите и почвата, които са съобразени със 

спецификата на обекта. В техническото предложение на участника са описани иновативни 

характеристики, иновативни търговски техники и условия, които са относими към 

обществената поръчка, и включват влагане на иновативна фасадна боя, която предпазва от 

проникване на влага и е с допълнителен енергоспестяващ ефект, дълготрайност и 

самопочистване на финишното покритие. Наличието на три допълнителни екологични 

мерки над минимално изискуемите от Възложителя и наличието на иновативни 

характеристики, иновативни търговски техники и условия, относими към предмета на 

поръчката (кумулативно), представляват основание на участника „Инженеринг Вас Строй“ 

ЕООД да бъдат присъдени 100 т. по показател П2 съгласно одобрената методика.  

 В техническото предложение на „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД е предложен срок от 
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180 календарни дни, което се явява и най-краткият предложен срок сред допуснатите до 

оценка на техническото предложение участници за обособена позиция 3. При прилагане на 

одобрената методика по показател П3 на участника следва да се присъдят 100т. Участникът е 

предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен срок от всички 

допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената позиция – 

другите допуснати участници са „Интерхолд“ ЕООД и „Растер – Юг“ ООД, които също 

предлагат срок от 180 календарни дни. 

 

 

11. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – за обособена позиция №4 

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е попълнено по образец и е представено на 

хартиен и електронен носител. При разглеждането на предложението – Приложение №3, 

комисията установи, че срокът за изпълнение на поръчката, предложен от участника е 180 

календарни дни, но не по-късно от 11.09.2021г., формиран както следва: 

 - 30 календарни дни за изготвяне на работен проект;  

 - 150 календарни дни за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

Извън образец № 3 участникът е представил като приложение работна програма за 

обществената поръчка. В раздел I. от работната програмата е направено предложение за 

изпълнение на проектирането и авторския надзор. В т. 1 от този раздел е направено 

представяне на етапите на изпълнение на проектирането, които включват предпроектни 

проучвания, проектиране и съгласуване. В етап 2 е описано разработване на работен проект 

за нуждите на обновяването. От стр. 2 – 6 на работната програма са представени обхватът и 

съдържание на инвестиционния проект в съответствие с изискванията на възложителя. 

Описано е в какъв вид ще се предаде инвестиционният проект и че ще се направят корекции 

по него при необходимост. В тази част е предвидено съгласуване на инвестиционните 

проекти с експлоатационните дружества и други съгласувателни органи.  

В т. 2 от стр. 7 на работната програма е направено предложение за организация на човешките 

и техническите ресурси. Описани са минимално изискуемите от възложителя части на 

работния проект.  

Направено е техническо предложение – проектиране и авторски надзор, като е визуализирана 

в схема организационна структура и в таблица е представена степента на натоварване на 

екипа в проценти. На стр. 8 започва описание на контрола и организация на екипа от 

експерти, гарантиращ качествено изпълнение на поръчката, като са описани софтуерна 

система, самоконтрол по време на изпълнение и ролята на водещия проектант. На стр. 9 – 10 

са преповторени вече описаните етапи при проектирането. На стр. 11 е представена схема на 

основните етапи и последователност на извършване на дейностите по изпълнение на 

проектирането. Описани са мерки за предотвратяване на забавяне при проектирането и 

комуникация и координация с Възложителя. На стр. 13 са посочени методите, които ще 

допринесат за качественото постигане на очакваните резултати, в това число вътрешен 

контрол, управление на риска, мониторинг.  

На стр. 15-16 от работната програма изпълнителят е описал дейностите по осъществяване на 

авторски надзор, като са описани случаите, в които се изпълнява авторският надзор.  

От стр. 16 от работната програма започва раздел II. Предложение за изпълнение на 

строителството, като в т. 1 са описани обхват и дейности съобразно виждането за изпълнение 

на строителството. Описана е нормативната база, начин на организация и работа на фирмата, 

подготовка на строителството, изпълнение на строителството и завършване на 

строителството. В т. 2 е направено описание на видовете СМР и предлаганата технология за 

изпълнението на следните видове работи: топлоизолиране на външни стени на сградата, 

топлоизолиране на покрива на сградата, подмяна на дограмата на сградата и мерки по 

осветеност. Следва технология за изпълнение по част „Архитектура“ (скеле, демонтажни 
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работи, дограма, мазачески работи, шпакловки, топлоизолации, бояджийски работи и др.) и 

част „Електро“ (инсталационни работи). Направено и описание на характеристика на 

материалите при описанието на изпълнението на дейностите.  

От т. 3 от стр. 25 започва представяне на организацията на строителната площадка и 

временна строителна база. В т. 4 на стр. 28 е представена органиграма на организация на 

ресурсите. На стр. 28 - 29 в таблица са представени задълженията на специалистите и 

ръководния персонал, като са описани ръководител обект, технически ръководител, 

специалист контрол по качеството, специалист по ЗБУТ и специалист по опазване на 

околната среда. Следва описание на разпределение на човешкия ресурс по звена. 

На стр. 29 е представен план за използване на материалите и доставка на материалите. В т. 5 

от стр. 30 са описани мерки за контрол с цел осигуряване на качеството, като са описани 

контрол на влаганите материали и транспортирането им.  

На стр. 35 е направено предложение за запазване или подобряване на естетическите 

характеристики на сградата без описани конкретни предложения. Описано е, че ще се 

изпълнят естетическите решения на проектантите. На същата страница е направено 

предложение за запазване и подобряване на основните технически и функционални 

характеристики на сградата, като е направено предложение всички стоманобетонни 

конструкции на сградата с установени дефекти да бъдат възстановени, репариране на 

носещата стоманена конструкция на покрива и изпълнение на цялостна хидроизолация на 

основите и свързване на водостоците в канализационната мрежа.  

На стр. 36 е направено предложение, свързано с достъпността на сграда, като е описано, че 

ще бъдат изпълнени изискванията на Наредба 4/01.07.2009г. за достъпна среда, без да са 

описани конкретни мерки.  

На същата страница 36 от работната програма са предложени мерки за опазване на околната 

среда, като е представено описание на мерките по управление на отпадъците. Мерки за 

ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества в атмосферата и извършване на анализ 

на източниците на шум на строителната площадка и описание на мерките за ограничаване на 

шума по време на строителството не са описани. 

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „КСВ Инженеринг“ ООД 

за Обособена позиция 4 от по-нататъшно участие в процедурата. 

 МОТИВИ: В раздел III Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и 

начини за определяне на оценка по всеки показател е записано следното: 

„Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на 

строителството: 

…. 

- Предложение относно запазване и/или подобряване на естетическите 

характеристики на сградата (посоченото е примерно и е изложено за яснота, всеки 

участник е свободен чрез своето предложение, да предвиди мерки, свързани с този тип 

характеристики на обекта). Например: специфични естетически решения за фасадата на 

сградата и други характеристики, касаещи естетическите показатели на строежа. 

- Предложение, свързано с достъпността на сградата, предназначени за всички 

потребители – това е предложение относно СМР, свързани с входното пространство и 

интериорното пространство на сградата, предложение за достъпност на прилежащото 

към сградата пространство, както и такива, свързани с достъпа до реновираните сгради, 

предмет на поръчката от улицата.  

- Предложение за предлаганите от участниците дейности, свързани с опазване на 

околната среда по време на изпълнението на СМР, които покриват минималните 

изисквания на Възложителя от техническите спецификации за опазване на околната 

среда.“ 

В Технически спецификации за обособена позиция № 4: „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна 
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жилищна сграда, гр. Ботевград, ул. „Трети март“ №73 като минимално изискване за опазване 

на околната среда е записано следното: 

„По време на строителните дейности изпълнителят трябва да осигури ефективен контрол 

за прилагането на релевантните за съответната дейност мерки за ограничаване на 

емисиите от прах и вредни вещества в атмосферата (оросяване на площадката, товарене, 

разтоварване и превозване на генерираните строителни отпадъци и строителни 

материали съобразно приложимите мерки и изисквания по чл. 70 от Наредба № 1 от 27 

юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 

атмосферата от неподвижни източници на емисии), съответно да се докладва по какъв 

начин са изпълнени мерките. Съхраняването на строителните материали и изхвърляне на 

отпадъци ще става само на предназначените за това места, включително тяхното 

предаване за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване (спазване на йерархията 

при управление на отпадъците). Преди стартиране на строителния процес да се извърши 

анализ на източниците на шум на строителната площадка и описание на мерките за 

ограничаване на шума по време на строителството в зависимост от избраното 

местоположение на строежа, разстоянията до зони и обекти с нормиран шумов режим, 

продължителността и фазите на строителството, продължителността на работите 

през деня и през седмицата, както и от използваните строителни машини и транспортни 

средства.“ 

В техническото предложение на участника на стр. 35 е направено предложение за запазване 

или подобряване на естетическите характеристики на сградата, без описани конкретни 

предложения. Описано е, че ще се изпълнят естетическите решения на проектантите, без да 

се посочени конкретни мерки. На стр. 36 е направено предложение, свързано с достъпността 

на сграда, като е описано, че ще бъдат изпълнени изискванията на Наредба 4/01.07.2009г. за 

достъпна среда, без да са описани конкретни мерки. На същата страница 36 от работната 

програма са предложени мерки за опазване на околната среда, като е представено описание 

на мерките по управление на отпадъците. Мерки за ограничаване на емисиите от прах и 

вредни вещества в атмосферата и мерки за ограничаване на шума по време на 

строителството не са описани.  

Посочените несъответствия са основание за отстраняване на участника, на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като техническото предложение на участника в частта му 

„Предложение за изпълнение на строителството“ не отговаря на изискванията за 

разработване, изложени в раздел III от документацията на обществената поръчка, и не е 

съобразено със спецификата на обекта. 

Когато техническото предложение на участника не отговаря на изисквания от 

документацията на обществената поръчка, конкретното предложение следва да бъде 

предложено за отстраняване. Съгласно документацията за участие, изискванията по 

техническите спецификации (раздел II) и критериите за оценка (раздел III) 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, както и несъобразяване с 

предмета на поръчката и конкретно с техническите спецификации, според разпоредбата на 

чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване 

от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В тези обстоятелства са и посоченото от възложителя в раздел 

III, че ще отстрани участник, чиято част „Предложение за изпълнение на строителството“:  

„• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, 
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посочени по-горе; 

• Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя; 

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи 

норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката;“.  

Видно от техническото предложение на участника, е, че не са спазени изискванията на 

раздел III и раздел II от документацията на обществената поръчка. 

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 и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, 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 несъответства на 

изискванията на възложителя, категорично записани в документацията, то участникът следва 

да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, тъй като от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на 

възложителят да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 

от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив 

спазването на императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, която указва, че при 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от 

офертата включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При 

неспазване на поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се 

отстранява от процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. 

В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с технически спецификации (раздел II) и критериите за оценка (раздел 

III) е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За 

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=2136992326&dbId=9&refId=23682169
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682170
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682171
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682172


43 

 

последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в 

съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не съществува 

свободата произволно да изменят предварително одобрените изисквания, независимо от 

естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, 

б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че 

възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В закона не е 

предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, 

а изрично е определено, че всяко несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

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

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „КСВ Инженеринг“ ООД по 

обособена позиция №4 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е 

Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 

11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 

10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 

12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.). 

 

12. „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД – за обособена позиция №4 

Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е попълнено по образец и е представено на 

хартиен и електронен носител. При разглеждането на предложението – Приложение № 3, 

комисията установи, че участникът посочва срок от 180 дни, но не по-късно от 11.09.2021 за 

изпълнение на поръчката, формиран както следва: 

- 30 календарни дни са за изготвяне на работен проект; 

- 150 календарни дни са за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

 Техническото предложение на участника е разработено в три раздела: I-ви раздел 

„Предложение за изпълнението на инвестиционния проект във фаза работен проект“, II-ри 

раздел „Предложение за упражняване на авторски надзор по време на строителството“, III-ти 

раздел „Предложение за изпълнение на строителството“.  

             В раздел първи „Предложение за изпълнение на проектирането на инвестиционен 

проект, във фаза „Работен““, са посочени поименно всички минимално изискуеми от 

възложителя ключовите експерти, които предлага участникът за изготвяне на инвестиционен 

проект. В частта „Организация на изпълнението“ участникът е представил описание на 

основните дейности, поддейности, етапи и последователност на изпълнение на 

инвестиционния проект, като е предвидил като поддейности подготовка, запознаване с 

обекта и настъпилите промени след изготвянето на ТП и ДЕЕ и уведомяване на възложителя 

за такива. Техническото предложение от стр. 11 – 15 представя всички дейности, които 

инвестиционният проект ще предвиди за изпълнение, в пълно съответствие с техническите 

спецификации на Възложителя. На стр. 19 е направено описание на начина на предоставяне 

на работния инвестиционен проект на Възложителя. От стр. 20 – 30 на техническото 

предложение е направено описание на задачите на всеки от седемте експерти от 

проектантския екип при изпълнение на проектантската задача. На стр. 31 - 35 са представени 

отговорностите на всеки от седемте експерти от проектантския екип при изпълнение на 

проектантската задача в съответствие с техническите спецификации. Задачите и 

отговорностите, изложени от стр. 20 – 35, покриват изцяло изискванията на възложителя от 

техническите спецификации за изпълнението на проектирането.  

На стр. 36 е описано образованието на проектантите, като са посочени вид, номер и дата на 
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документа за придобитата образователна степен и наличие на необходимата по закон 

проектантска правоспособност. Предложени са 4 души, които покриват всички 7 експертни 

длъжности, изискуеми от възложителя.  

На стр. 37 – 40 в отделна подточка са представени професионалната компетентност на 

персонала, като за всеки експерт като доказателство за специфичен професионален опит са 

описани обектите/сградите, които експертите са проектирали. В раздел „Предложение за 

упражняване на авторски надзор“ са описани пак поименно експертите, които ще 

упражняват авторски надзор по съответните части, като от стр. 42 – 48 за всеки експерт са 

разписани задачите, а от стр. 49 – 53 са описани отговорностите на експертите, упражняващи 

авторски надзор по всяка част от инвестиционния проект. Описано е образованието и 

наличието на необходимата по закон правоспособност за упражняване на авторски надзор на 

предложените експерти (на стр. 54). Специфичният професионален опит при упражняването 

на авторски надзор е представен за всеки един експерт на стр. 55 - 58.  

На стр. 59 започва трети раздел „Предложение за извършване на строителството“. В първа 

точка участникът описва последователността и технологията на изпълнение на основните 

видове СМР за обособената позиция. Участникът е описал отговорността и пълномощията на 

ключовия персонал (стр. 65 - 66), принципите, които ще се спазват при строителството. 

Технологичното изпълнение и последователност на основните видове СМР и техническите 

параметри на основните материали, които ще се използват, са включени в техническото 

предложение на „Омега Билд Корект“ ЕООД. Описани са технология за изпълнение на СМР 

от ДЕЕ и ТП като зидарии, дограма, фасадно скеле, топлоизолация на външни ограждащи 

елементи и завършващи мазилки, полагане на топлоизолация в подпокривното пространство, 

армирани шпакловки, грундиране, външни мазилки, вътрешни мазилки, вътрешни 

шпакловки, циментови замазки, бояджийски работи, електро инсталации и осветление, 

водосточни тръби и улуци от поцинкована ламарина с ПВЦ покритие, ремонт на покрив, 

хидроизолационни работи и др. (стр. 68 - 97) 

В своето предложение участникът е предвидил мерки, целящи осигуряване на качество при 

изпълнение на възлаганите СМР. 

На стр. 129 участникът е посочил мерки за подобряване на естетическите характеристики на 

сградата, като е предложил уеднаквяваване на размерите на прозорците по една вертикала, 

цветно композиционно решение за фасадата, решение за „маскиране“ на външните тела на 

климатиците.  

На стр. 130 до 132 участникът е направил предложение за подобряване на основните 

технически и функционални характеристики на сградата. Участникът описва мерки, които 

ще бъдат предприети и които надграждат заложените в доклада от обследване за енергийна 

ефективност на сградата, като са предложени дейности по осигуряване на естествена и 

управляема вентилация и въздушна уплътняемост на сградата.  

На стр. 133 участникът е предвидил дейности за подобряване достъпа на лица с увреждания 

до сградата, като е предвидил телескопична рампа за преодоляване на стъпала, съобразно 

изискванията на финансиращата програма и в съответствие е изискванията на Наредба № 4 

от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие е 

изискванията за достъпна среда за населението. 

На стр. 134 – 138 участникът е описал всички мерки за ограничаване на емисии от 

прах и вредни вещества в атмосферата, правилно съхранение на строителните материали и 

отпадъците от тях и ограничаване на шума по време на строителството, с които се покриват 

минималните изискванията от техническите спецификации на възложителя. От стр. 139 до 

142 участникът е предложил допълнителни дейности по опазване на околната среда, 

свързани с опазване на почвата около сградата, опазване на зелената система около сградата, 

опазване на подпочвените води и ограничаване на вибрациите по време на строителството.  
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От стр. 143 до стр. 147 участникът е предложил иновативни характеристики и иновативни 

търговски техники, като е предложил влагане на високоефективна топлоотразяваща боя за 

външна топлоизолация, която усилва топлоизолационния ефект чрез отражателна 

способност на слънчеви и инфрачервени лъчи и самозапълване пукнатини. 

Приложени са документални доказателства (референции) за специфичния професионален 

опит на всеки един от предложените експерти. 

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на 

минималните изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател, 

комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

„Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и 

авторския надзор“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства 

комисията констатира следното за специфичния професионален опит на предложените 

експерти:  

Експерти на участник „Омега билд 

корект“ ЕООД 

 

Специфичен 

професионален опит Доказване на изискванията 

към експертите 
брой обекти/ 

строежи 

присъдени 

точки 

Архитект 

Арх. А. Романова 
над 10 5 Референции – 3 бр. 

Проектант по част "Строителни 

конструкции" 

Инж. С. Георгиева 

над 10 5 Референция – 1 бр.  

Проектант по част „Електро“ 

Инж. В. Василев 
над 10 5 Референции – 1 бр. 

Проектант по част "Енергийна 

ефективност" 

Инж. Р. Кръстев 

над 10 5 Референции – 1 бр. 

Проектант по част "Пожарна 

безопасност“ 

Арх. А. Романова 

над 10 5 Референции – 3 бр. 

Проектант по част "ПБЗ" 

Инж. С. Георгиева 
над 10 5 Референция – 1 бр. 

Проектант по част "ПУСО" 

Арх. А. Романова 
над 10 5 Референции – 3 бр. 

Общ брой точки на експертите 35  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка 

по показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100т, тъй като 

сборът от точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, отговорен за 

проектирането и авторския надзор, попадат в I-ва скала от одобрената методика.  

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“.  

В техническото предложение на стр. 134 – 138 участникът е описал всички мерки за 

ограничаване на емисии от прах и вредни вещества в атмосферата, правилно съхранение на 

строителните материали и отпадъците от тях и ограничаване на шума по време на 

строителството, с които се покриват минималните изискванията от техническите 
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спецификации на възложителя. От стр. 139 до 142 участникът е предложи допълнителни 

дейности по опазване на околната среда, свързани с опазване на почвата около сградата, 

опазване на зелената система около сградата, опазване на водите и ограничаване на 

вибрациите по време на строителството. Същите отчитат факта, че обектът се намира на 

територията на гр. Ботевград и биха повлияли качествено резултата по опазването на 

елементите и характеристиките на околната среда. В този смисъл съгласно офертата, 

участникът е предложил над три допълнителни мерки за опазване на околната среда, над 

минимално изискуемите от възложителя. От стр. 143 до стр. 147 участникът е предложил 

иновативни характеристики и иновативни търговски техники, като е предложил влагане на 

високоефективна топлоотразяваща боя за външна топлоизолация, която усилва 

топлоизолационния ефект чрез отражателна способност на слънчеви и инфрачервени лъчи и 

самозапълва пукнатини. Наличието на повече от три допълнителни мерки за опазването на 

околната среда, относими за обекта, и наличието на предложени материали с иновативни 

характеристики, иновативни търговски техники и условия, относими към конкретната 

поръчка, е основание при условията на кумулативност на участника да се присъдят 100т. по 

показател П2.  

 Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да присъди на участника по 

показател П2 – 100т. 

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“, като приложи 

формулата от методиката за оценка: 

 

П3 =  
Минимален предложен срок 

х 100 = 
180 

 х 100  = 100 т. 
Предлаган срок 180 

 

Участникът е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен 

срок от всички допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената 

позиция 4, (другият допуснат участник е „Пирс - Д“ ООД). 

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки 

показател, когато участник получи сбор от точки за професионалната компетентност на 

предложения от него екип от проектанти в диапазона 29 – 35 т., на същия участник следва 

да се присъдят 100т. по показател П1. Експертите на „Омега билд корект“ ЕООД, съгласно 

представените документални доказателства, получават 35т. за професионалната си 

компетентност и попадат в първа скала, поради което комисията присъжда на участника 

100т.  

Съгласно одобрената методика, когато техническото предложение на участник 

съдържа три и повече екологични действия, които не са задължителни, но биха повлияли 

качествено резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната среда 

като последните отчитат факта, че строежът се намира на територията град Ботевград, и 

съдържа предложение за иновативни характеристики и/или иновативни търговски техники и 

условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета на поръчката на 

участника следва да се присъдят 100 т. Техническото предложение на „Омега билд корект“ 

ЕООД съдържа повече от три допълнителни групи мерки за опазване на околната среда – 

такива свързани с опазване на почвата около сградата, опазване на зелената система около 

сградата, опазване на подпочвените води и ограничаване на вибрациите по време на 

строителството, които са съобразени със спецификата на обекта. В техническото 

предложение на участника са описани иновативни характеристики, иновативни търговски 

техники и условия, които са относими към обществената поръчка, и включват влагане на 
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високоефективна топлоотразяваща боя за външна топлоизолация, която усилва 

топлоизолационния ефект чрез отражателна способност на слънчеви и инфрачервени лъчи и 

самозапълва пукнатини. Наличието на повече от три допълнителни екологични мерки над 

минимално изискуемите от Възложителя и наличието на иновативни характеристики, 

иновативни търговски техники и условия, относими към предмета на поръчката, 

(кумулативно), представляват основание на участника „Омега билд корект“ ЕООД да бъдат 

присъдени 100 т. по показател П2 съгласно одобрената методика.  

 В техническото предложение на „Омега билд корект“ ЕООД е предложен срок от 180 

календарни дни, което се явява и най-краткият предложен срок сред допуснатите до оценка 

на техническото предложение участници за обособената позиция 4. При прилагане на 

одобрената методика по показател П3 на участника следва да се присъдят 100т. Участникът е 

предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен срок от всички 

допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената позиция – 

другият допуснат участник е „Пирс - Д“ ООД, който също предлага срок от 180 календарни 

дни. 

 

13. ДЗЗД „Ахинора Билд“ – за обособена позиция №1 
Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е попълнено по образец и е представено на 

хартиен и електронен носител. При разглеждането на предложението – Приложение № 3, 

комисията установи, че участникът посочва срок от 180 дни, но не по-късно от 11.09.2021г. 

за изпълнение на поръчката, формиран както следва: 

- 30 календарни дни са за изготвяне на работен проект; 

- 150 календарни дни са за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на проектирането и авторски 

надзор“, като са описани в първа подточка на стр. 2 – 5 разпределението на отговорностите и 

задачите между проектантите. В табличен вид са представени 3 дейности, като в дейност 2 

има осем поддейности, разпределени между поименно предложените от участника 

проектанти (арх. Р. Милева, инж. И. Бужев, инж. Д. Аналиев, инж. Б. Бахнев, инж. В. Бужев). 

В т. 2 е направено представяне на организацията на предложения екип от експерти за 

изпълнение на проектирането. В т. 3 от стр. 6 са представени начините на комуникация с 

възложителя. В т. 4 (стр. 7 - 8) е представена координация и съгласуване на дейностите и 

други координационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение 

на възложената услуга. В т. I.1 от стр. 8 от техническото предложение на участника е 

представено описание на дейностите по проектиране, като са описани 3 дейности, като в 

дейност 2 са описани 8 поддейности.  
В т. I.2 (стр. 9 - 21) в таблица са представени необходими ресурси за изпълнение на 

всяка дейност и задълженията на отговорните за изпълнението й проектанти. В таблицата за 

всяка дейност е записан отговорен проектант, с описани образованието, вкл. вида, номера и 

датата на документа за придобитата образователна степен, като за всеки експерт е посочен 

документ с регистрационен номер, доказващ пълна проектантска правоспособност на 

експерта. В същата таблица е разписано за всеки от проектантите какви задължения ще има и 

необходимият ресурс за тяхното изпълнение.  

В т. I.3 от предложението за изпълнение на поръчката участникът е описал 

професионалната компетентност на персонала. За декларирания професионален опит 

участникът е представил доказателства за специфичен професионален опит за всички, 

предложени от участника проектанти. (стр. 21 - 44) 

В т. II, на стр. 45 участникът е представил организационни аспекти на процеса на 
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изпълнение на авторския надзор. В тази част е представено изпълнението на дейностите по 

авторски надзор в съответствие с техническите спецификации на възложителя за 

обособената позиция.  

Техническото предложение на участника продължава на стр. 46 с предложение за 

изпълнение на строителството. Направено е описание на предвидените за изпълнение СМР. 

На стр. 49 – 50 е направено описание на предвидените за изпълнение мерки за ЕЕ от 

техническите спецификации. На стр. 53 започва представяне на технология за изпълнение, 

съобразно технологичните изисквания към изпълнение на отделните СМР. Описано е, че ще 

се изпълнява подготовка на строителната площадка и подготвителни дейности и 

организационни работи. Описана е технология на изпълнение на демонтажни работи, 

дограмаджийски работи, ремонт на покрив, полагане на топлоизолация в подпокривното 

пространство, хидроизолационни работи по усвоени тераси, тенекеджийски и железарски 

работи, мазачески работи, монтаж и демонтаж на фасадно скеле, топлоизолиране на под, 

топлоизолиране на фасада, репариране на стоманени елементи и оголена армировка, 

топлоизолация по цокълни стени и изпълнение на хидроизолация при сутеренни стени, 

подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, мълниезащитна и заземителна инсталации. 

Техническото предложение продължава на стр. 71 с изложения за работа с електрически ток, 

работа с електрически машини и подготовка и предаване на завършените работи.  

На стр. 74 - 79 участникът в табличен вид е представил технически параметри на 

основните материали: грунд за фасадна мазилка, дограми, алуминиеви подпрозоречни дъски, 

лепило-шпакловъчна смес, дълбокопроникващ грунд, дюбели за монтаж на плоскости и 

каменна вата, каменна минерална вата, дюбели за монтаж на плоскости XPS и EPS, 

водоткапващ и ъглов профили, цветна силикатна мазилка, XPS и EPS, гипсова шпакловка, 

разтвор с общо предназначение за мазилки, гипсова мазилка, цимент М350, обшивки от 

ламарина, улуци, водосточни тръби, скоби, латекс, енергоспестуващи осветителни тела, 

гръмоотводен проводник, заземителни колове, шина поцинкована, мълниеприеник и 

керемиди.  

На стр. 80 - 83 участникът е предложил естетически характеристики на сградата като 

предлага изпълнение на цветно решение за фасадата на сградата и надписи на 3Д или 

релефни букви и други елементи и цветни профили на дограмата.  

На стр. 83 - 86 са описани функционални характеристики на сградата, като в 

изложението участникът посочва, че ще използва материали с доказан произход и 

декларации за съответствие. Участникът предлага използване на енергийно ефективни 

продукти, които предпазват от атмосферни влияния – EPS тип NEOPOR с графитни частици 

и дограма с К стъкло за подобряване на топлопроводимостта.  

На стр. 87 е направено представяне на достъпността на сградата, предназначена за 

всички потребители, като предлага изграждане на рампа с до 5% наклон и мобилно 

съоръжения за втория етаж. На стр. 87 започва представянето на мерките за опазване на 

околната среда на участника. Изложението започва с политика за опазване на околната 

среда, като са описани цел, използвани термини и определения, обхват и разпространение, 

внедряване и функциониране, оперативен контрол и проверка. На стр. 90 започва 

представяне на мерки, които участникът предлага да изпълни за смекчаване на въздействията 

върху: атмосферния въздух, водите, шума, управление на строителните и други отпадъци 

(описано на стр. 96, в т. 4 от допълнителните мерки, въпреки че е задължителна мярка, 

изискана в техническите спецификации), електромагнитно излъчване. В частта 

допълнителни мерки за опазване на околната среда са описани и подточки, които нямат 

отношение към околната среда като затруднение при възникване на пожар и здравен риск и 

мерки по ЗБУТ. На стр. 94 в точка недопускане на замърсяване на работните и прилежащи 

площи участникът преповтаря мерки, свързани с опазването на водите и шума. На стр. 99 е 
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направено описание на възможните замърсители на околната среда. На стр. 100 са 

преповторени мерки, описани по-напред в предложението на участника, свързани с 

предотвратяване на шума, образуването и управлението на отпадъците.  

На стр. 101 - 104 са описани иновативни характеристики, които участникът предлага 

за изпълнение на поръчката. Участникът предлага като иновативна характеристика 

използването на полиуретанова нано мазилка с фибри и строително лепило във вид на 

полиуретанова пяна.  

След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на 

минималните изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател, 

комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

„Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и 

авторския надзор“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства 

комисията констатира следното за специфичния професионален опит на предложените 

експерти:  

Експерти на участник ДЗЗД 

„Ахинора билд“ 

 

Специфичен 

професионален опит 
Доказване на изискванията към 

експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъдени 

точки 

Архитект 

Арх. Р. Милева 
над 10 5 

Удостоверения за добро изпълнение 

– 11 бр. 

Проектант по част 

"Строителни конструкции" 

Инж. И. Бужев 

над 10 5 
Удостоверения за добро изпълнение 

– 11 бр. 

Проектант по част 

„Електро“ 

Инж. Д. Аналиев 

над 10 5 
Удостоверения за добро изпълнение 

– 11 бр. 

Проектант по част 

"Енергийна ефективност" 

Инж. Б. Бахнев 

над 10 5 
Удостоверения за добро изпълнение 

– 11 бр. 

Проектант по част 

"Пожарна безопасност“ 

Инж. Б. Бахнев 

над 10 5 
Удостоверения за добро изпълнение 

– 11 бр. 

Проектант по част "ПБЗ" 

Инж. И. Бужев 
над 10 5 

Удостоверения за добро изпълнение 

– 11 бр. 

Проектант по част "ПУСО" 

Инж. В. Бужев 
над 10 5 

Удостоверения за добро изпълнение 

– 11 бр. 

Общ брой точки на експертите 35  

Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка 

по показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100т, тъй като 

сборът от точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, отговорен за 

проектирането и авторския надзор, попадат в I-ва скала от одобрената методика.  

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“.  
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В техническото предложение на ДЗЗД „Ахинора билд“ от стр. 90 нататък започва 

представяне на мерки, които участникът предлага да изпълни за смекчаване на въздействията 

върху: атмосферния въздух, водите, шума, управление на строителните и други отпадъци 

(описано на стр. 96, в т. 4 от допълнителните мерки, въпреки че е задължителна мярка, 

изискана в техническите спецификации), електромагнитно излъчване, както и допълнителни 

дейности по опазване на околната среда, свързани с опазване на почвата около сградата, 

опазване на зелената система около сградата, опазване на подпочвените води и ограничаване 

на вибрациите по време на строителството. Същите отчитат факта, че обектът се намира на 

територията на гр. Ботевград и биха повлияли качествено резултата по опазването на 

елементите и характеристиките на околната среда. В този смисъл съгласно офертата, 

участникът е предложил над три допълнителни мерки за опазване на околната среда, над 

минимално изискуемите от възложителя. На стр. 101 - 104 са описани иновативни 

характеристики на фасадна боя, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага като иновативна характеристика използването на полиуретанова нано 

мазилка с фибри и строително лепило във вид на полиуретанова пяна. Наличието на повече 

от три допълнителни мерки за опазването на околната среда, относими за обекта, и 

наличието на предложени материали с иновативни характеристики, иновативни търговски 

техники и условия, относими към конкретната поръчка, са основание при условията на 

кумулативност комисията да присъди на участника 100т. по показател П2.  

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да присъди на участника по 

показател П2 – 100т. 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“, като приложи 

формулата от методиката за оценка: 

 

П3 =  
Минимален предложен срок 

х 100 = 
180 

 х 100  = 100 т. 
Предлаган срок 180 

 

Участникът е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият 

предложен срок от всички допуснати до оценка на техническото предложение участници за 

обособената позиция 1 – другият допуснат участник е „ТЕА - СТ“ ЕООД. 

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки 

показател, когато участник получи сбор от точки за професионалната компетентност на 

предложения от него екип от проектанти в диапазона 29 – 35 т., на същия участник следва 

да се присъдят 100т. по показател П1. Експертите на ДЗЗД „Ахинора билд“, съгласно 

представените документални доказателства, получават 35т. за професионалната си 

компетентност и попадат в първа скала, поради което комисията присъжда на участника 

100т.  

Съгласно одобрената методика, когато техническото предложение на участник 

съдържа три и повече екологични действия, които не са задължителни, но биха повлияли 

качествено резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната среда 

като последните отчитат факта, че строежът се намира на територията на град Ботевград, и 

съдържа предложение за иновативни характеристики и/или иновативни търговски техники и 

условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета на поръчката, на 

участника следва да се присъдят 100 т. Техническото предложение на ДЗЗД „Ахинора билд“ 

съдържа повече от три допълнителни групи мерки за опазване на околната среда – такива 

свързани с опазване на водите, намаляване на електромагнитно излъчване, опазване на 

почвата около сградата, опазване на зелената система около сградата, опазване на 

подпочвените води и ограничаване на вибрациите по време на строителството. В 
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техническото предложение на участника са описани иновативни характеристики, иновативни 

търговски техники и условия, които са относими към обществената поръчка, и включват 

влагане на полиуретанова нано мазилка с фибри и строително лепило във вид на 

полиуретанова пяна. Наличието на повече от три допълнителни екологични мерки над 

минимално изискуемите от Възложителя и наличието на иновативни характеристики, 

иновативни търговски техники и условия, относими към предмета на поръчката, 

(кумулативно), представляват основание на участника ДЗЗД „Ахинора билд“ да бъдат 

присъдени 100 т. по показател П2 съгласно одобрената методика.  

В техническото предложение на участника ДЗЗД „Ахинора билд“ е предложен срок от 

180 календарни дни, което се явява и най-краткият предложен срок сред допуснатите до 

оценка на техническото предложение участници за обособена позиция 1. При прилагане на 

одобрената методика по показател П3 на участника следва да се присъдят 100т. Участникът е 

предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен срок от всички 

допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената позиция – 

другият допуснат участник е „ТЕА-СТ“ ЕООД, който също предлага срок от 180 календарни 

дни. 

 

14. „Парсек Груп“ ЕООД – за обособена позиция №2 

Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е попълнено по образец и е представено на 

хартиен и електронен носител. При разглеждането на предложението – Приложение № 3, 

комисията установи, че участникът посочва срок от 180 дни, но не по-късно от 11.09.2021 за 

изпълнение на поръчката, формиран както следва: 

- 30 календарни дни са за изготвяне на работен проект; 

- 150 календарни дни са за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

 Участникът е представил „Предложение за изпълнение на проектирането и авторски 

надзор“, като в първа подточка на стр. 3 – 5 са описани разпределението на отговорностите и 

задачите между проектантите. В табличен вид са представени 3 дейности, като в дейност 2 

има 10 поддейности, разпределени между поименно предложените от участника проектанти. 

В т. 2 е направено представяне на организацията на предложения екип от експерти за 

изпълнение на проектирането. В т. 3 от стр. 6 са представени начините на комуникация с 

възложителя. В т. 4 (от стр. 7 до стр. 8) е представена координация и съгласуване на 

дейностите и други координационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. В т. I.1 от стр. 8 от техническото предложение на 

участника е представено описание на дейностите по проектиране, като са описани 3 

дейности, a в дейност 2 са описани 10 поддейности.  

В т. I.2 от стр. 9 в таблица са представени необходими ресурси за изпълнение на всяка 

дейност и задълженията на отговорните за изпълнението й проектанти. В таблицата за всяка 

дейност е записан отговорен проектант, с описани образованието, вкл. вида, номера и датата 

на документа за придобитата образователна степен, като за всеки експерт е посочен 

документ с регистрационен номер, доказващ пълна проектантска правоспособност на 

експерта. В същата таблица е разписано за всеки от проектантите какви задължения ще има и 

необходимият ресурс за тяхното изпълнение.  

В т. I.3 от предложението за изпълнение на поръчката участникът е описал професионалната 

компетентност и специфичния професионален опит на всеки един от експертите, включени в 

екипа за проектиране, (описани са общо 6 експерта, за всички 7 части на инвестиционния 

проект, като експертът по ПБЗ и ПУСО е един и същ). За декларирания професионален опит 

участникът е представил доказателства за специфичен професионален опит за всички, 
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предложени от участника проектанти.  

В т. II , стр. 26 - 27 участникът е представил организационни аспекти на процеса на 

изпълнениe на авторския надзор. В тази част е представено изпълнението на дейностите по 

авторски надзор в съответствие с техническите спецификации на възложителя за 

обособената позиция.  

Техническото предложение на участника продължава на стр. 27 с предложение за 

изпълнение на строителството. Направено е описание на предвидените за изпълнение СМР. 

На стр. 30 - 31 е направено описание на предвидените за изпълнение мерки за ЕЕ от 

техническите спецификации. На стр. 35 започва представяне на технология за изпълнение, 

съобразно технологичните изисквания към изпълнение на отделните СМР. Описано е, че ще 

се изпълнява подготовка на строителната площадка и подготвителни дейности и 

организационни работи. Описана е технология на изпълнение на демонтажни работи, 

дограмаджийски работи, хидроизолационни работи, тенекеджийски и железарски работи, 

мазачески работи, монтаж и демонтаж на фасадно скеле, топлоизолиране на фасада, 

репариране на стоманени елементи и оголена армировка, електрически инсталация, подмяна 

на осветителни тела с енергоспестяващи, мълниезащитна и заземителна инсталации. 

Техническото предложение продължава на стр. 51 с изложения за работа с електрически ток, 

работа с електрически машини и подготовка и предаване на завършените работи. На стр. 53 -

59 участникът в табличен вид е представил технически параметри на основните материали. 

На стр. 59 - 63 участникът е предложил естетически характеристики на сградата, като 

предлага изпълнение на цветно решение за фасадата на сградата и надписи на 3Д или 

релефни букви и други елементи и цветни профили на дограмата. На стр. 63 - 66 са описани 

функционални характеристики на сградата, като в изложението участникът посочва, че ще 

използва материали с доказан произход и декларации за съответствие. Участникът предлага 

използване на енергийно ефективни продукти, които предпазват от атмосферни влияния – 

EPS тип NEOPOR с графитни частици и дограма с К стъкло за подобряване на 

топлопроводимостта.  

 На стр. 66 – 67 е направено представяне на достъпността на сградата, предназначена за 

всички потребители, като предлага изграждане на рампа с до 5% наклон и мобилно 

съоръжения за втория етаж.  

На стр. 67 започва представянето на мерките за опазване на околната среда на участника. 

Изложението започва с политика за опазване на околната среда, като са описани цел, 

използвани термини и определения, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, 

оперативен контрол и проверка. На стр. 70 започва представяне на мерки, които участникът 

предлага да изпълни за смекчаване на въздействията върху: атмосферния въздух, водите, 

шума, управление на строителните и други отпадъци (описано на стр. 72, в т. 4 от 

допълнителните мерки, въпреки че е задължителна мярка, изискана в техническите 

спецификации), електромагнитно излъчване. В частта допълнителни мерки за опазване на 

околната среда са описани и подточки, които нямат отношение към околната среда като 

затруднение при възникване на пожар и здравен риск и мерки по ЗБУТ. На стр. 74 в точка 

недопускане на замърсяване на работните и прилежащи площи участникът преповтаря 

мерки, свързани с опазването на водите и шума. На стр. 79 е направено описание на 

възможните замърсители на околната среда. На стр. 80 са преповторени мерки, описани по-

напред в предложението на участника, свързани с предотвратяване на шума, образуването и 

управлението на отпадъците.  

На стр. 81 - 84 са описани иновативни характеристики, които предлага за изпълнение на 

поръчката. Участникът предлага като иновативна характеристика използването на 

полиуретанова нано мазилка с фибри и строително лепило във вид на полиуретанова пяна.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на 
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минималните изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател, 

комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

„Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и 

авторския надзор“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства 

комисията констатира следното за специфичния професионален опит на предложените 

експерти:  

Експерти на участник 

„Парсек Груп“ ЕООД“ 

 

Специфичен 

професионален опит 
Доказване на изискванията към 

експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Архитект 

Арх. М. Вели Сюлейман 
над 10 5 

Удостоверения за добро изпълнение 

– 4 бр.  

Проектант по част 

"Строителни конструкции" 

Инж. С. Хюсеин 

над 10 5 
Удостоверения за добро изпълнение 

– 6 бр. и 1 бр. препоръка 

Проектант по част „Електро“ 

Инж. А. Рашков 
над 10 5 

Удостоверения за добро изпълнение 

– 4 бр. 

Проектант по част 

"Енергийна ефективност" 

Инж. Р. Запрянова 

над 10 5 
Удостоверения за добро изпълнение 

– 6 бр. и 1 бр. препоръка 

Проектант по част "Пожарна 

безопасност“ 

Инж. М Синабов 

над 10 5 
Удостоверения за добро изпълнение 

– 4 бр. 

Проектант по част "ПБЗ" 

Инж. Е. Мехмет 
над 10 5 

Удостоверения за добро изпълнение 

– 6 бр. и 2 бр. препоръка 

Проектант по част "ПУСО" 

Инж. Е. Мехмет 
над 10 5 

Удостоверения за добро изпълнение 

– 6 бр. и 2 бр. препоръка 

Общ брой точки на експертите 35  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка 

по показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100 т., тъй като 

сборът от точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, отговорен за 

проектирането и авторския надзор, попадат в I-ва скала от одобрената методика.  

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“. 

В техническото предложение на „Парсек Груп“ ЕООД от стр. 67 нататък започва 

представяне на мерки, които участникът предлага да изпълни за смекчаване на въздействията 

върху: атмосферния въздух, водите, шума, управление на строителните и други отпадъци 

(описано на стр. 72, в т. 4 от допълнителните мерки, въпреки че е задължителна мярка, 

изискана в техническите спецификации), електромагнитно излъчване, както и допълнителни 

дейности по опазване на околната среда, свързани с опазване на почвата около сградата, 

опазване на зелената система около сградата, опазване на подпочвените води и ограничаване 

на вибрациите по време на строителството. Същите отчитат факта, че обектът се намира на 

територията на гр. Ботевград и биха повлияли качествено резултата по опазването на 
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елементите и характеристиките на околната среда. В този смисъл съгласно офертата, 

участникът е предложил над три допълнителни мерки за опазване на околната среда, над 

минимално изискуемите от възложителя. На стр. 81 - 84 са описани иновативни 

характеристики на фасадна боя, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага като иновативна характеристика използването на полиуретанова нано 

мазилка с фибри и строително лепило във вид на полиуретанова пяна. Наличието на повече 

от три допълнителни мерки за опазването на околната среда, относими за обекта, и 

наличието на предложени материали с иновативни характеристики, иновативни търговски 

техники и условия, относими към конкретната поръчка, е основание при условията на 

кумулативност комисията да присъди на участника 100т. по показател П2.  

 Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да присъди на участника по 

показател П2 – 100 т. 

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“, като приложи 

формулата от методиката за оценка: 

 

П3 =  
Минимален предложен срок 

х 100 = 
180 

 х 100  = 100 т. 
Предлаган срок 180 

 

Участникът е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен 

срок, тъй като и другият участник, допуснат до оценка „БМ- Груп-Инженеринг“ ЕООД, е 

предложил срок за изпълнение от 180 календарни дни за обособена позиция 2. 

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки 

показател, когато участник получи сбор от точки за професионалната компетентност на 

предложения от него екип от проектанти в диапазона 29 – 35 т., на същия участник следва 

да се присъдят 100т. по показател П1. Експертите на „Парсек Груп“ ЕООД, съгласно 

представените документални доказателства, получават 35 т. за професионалната си 

компетентност и попадат в първа скала, поради което комисията присъжда на участника 

100т. по показател П1.  

Съгласно одобрената методика, когато техническото предложение на участник 

съдържа три и повече екологични действия, които не са задължителни, но биха повлияли 

качествено резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната среда, 

като последните отчитат факта, че строежът се намира на територията град Ботевград, и 

съдържа предложение за иновативни характеристики и/или иновативни търговски техники и 

условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета на поръчката, на 

участника следва да се присъдят 100 т. Техническото предложение на „Парсек Груп“ ЕООД 

съдържа повече от три допълнителни групи мерки за опазване на околната среда – такива, 

свързани с опазване на водите, намаляване на електромагнитно излъчване, опазване на 

почвата около сградата, опазване на зелената система около сградата, опазване на 

подпочвените води и ограничаване на вибрациите по време на строителството. В 

техническото предложение на участника са описани иновативни характеристики, иновативни 

търговски техники и условия, които са относими към обществената поръчка, и включват 

влагане на полиуретанова нано мазилка с фибри и строително лепило във вид на 

полиуретанова пяна. Наличието на повече от три допълнителни екологични мерки над 

минимално изискуемите от Възложителя и наличието на иновативни характеристики, 

иновативни търговски техники и условия, относими към предмета на поръчката, 

(кумулативно), представляват основание на участника „Парсек Груп“ ЕООД да бъдат 
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присъдени 100 т. по показател П2 съгласно одобрената методика.  

 В техническото предложение на участника „Парсек Груп“ ЕООД е предложен срок от 

180 календарни дни, което се явява и най-краткият предложен срок сред допуснатите до 

оценка на техническото предложение участници за обособената позиция 2 (другият допуснат 

участник е БМ- Груп-Инженеринг ЕООД, който също предлага срок от 180 календарни дни). 

При прилагане на одобрената методика по показател П3 на участника следва да се присъдят 

100 т. 

 

15. „Пирс – Д“ ООД – за обособена позиция №4 

Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката и 

проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е попълнено по образец и е представено на 

хартиен и електронен носител. При разглеждането на предложението – Приложение № 3, 

комисията установи, че участникът посочва срок от 180 дни, но не по-късно от 11.09.2021 за 

изпълнение на поръчката, формиран както следва:  

- 30 календарни дни са за изготвяне на работен проект; 

- 150 календарни дни са за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

 Участникът е представил „Предложение за изпълнение на проектирането и авторски 

надзор“, като в първа подточка на стр. 3 – 5 са описани разпределението на отговорностите и 

задачите между проектантите. В табличен вид са представени 3 дейности, като в дейност 2 

има осем поддейности, разпределени между поименно предложените от участника 

проектанти. В т. 2 (стр. 5 - 6) е направено представяне на организацията на предложения 

екип от експерти за изпълнение на проектирането. В т. 3 от стр. 6 са представени начините на 

комуникация с възложителя. В т. 4 (от стр. 7 до стр. 8) е представена координация и 

съгласуване на дейностите и други координационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. В т. I.1 от стр. 8 от техническото 

предложение на участника е представено описание на дейностите по проектиране, като са 

описани 3 дейности със съответните им поддейности.  

В т. I.1 (по номерацията на участника) от стр. 9 в таблица са представени необходими 

ресурси за изпълнение на всяка дейност и задълженията на отговорните за изпълнението й 

проектанти. В таблицата за всяка дейност е записан отговорен проектант, описано е 

образованието, вкл. вида, номера и датата на документа за придобитата образователна 

степен, за всеки експерт е посочен документ с регистрационен номер, доказващ пълна 

проектантска правоспособност на експерта. В същата таблица е разписано за всеки от 

проектантите какви задължения ще има и необходимият ресурс за тяхното изпълнение.  

В т. I.3 от предложението за изпълнение на поръчката, участникът е описал професионалната 

компетентност и специфичния професионален опит на всеки един от експертите, включени в 

екипа за проектиране. За декларираният професионален опит участникът е представил 

доказателства за специфичен професионален опит за всички, предложени от участника 

проектанти.  

В т. II , стр. 20 - 21 участникът е представил организационни аспекти на процеса на 

изпълнение на авторския надзор. В тази част е представено изпълнението на дейностите по 

авторски надзор в съответствие с техническите спецификации на възложителя за 

обособената позиция.  

Техническото предложение на участника продължава на стр. 21 с предложение за 

изпълнение на строителството. Направено е описание на предвидените за изпълнение СМР. 

На стр. 25 – 26 е направено описание на предвидените за изпълнение мерки за ЕЕ от 

техническите спецификации. Участникът е направил представяне на технологията за 
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изпълнение, съобразно технологичните изисквания към изпълнение на отделните СМР. 

Описано е, че ще се изпълнява подготовка на строителната площадка и подготвителни 

дейности и организационни работи. Описана е технология на изпълнение на демонтажни 

работи, дограмаджийски работи, ремонт на покрив, тенекеджийски и железарски работи, 

мазачески работи, монтаж и демонтаж на фасадно скеле, топлоизолиране на под, 

топлоизолиране на фасада, репариране на стоманени елементи и оголена армировка, 

топлоизолация по цокълни стени и изпълнение на хидроизолация при сутеренни стени, 

подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, мълниезащитна и заземителна инсталации.  

Техническото предложение продължава на стр. 48 с изложения за работа с електрически ток, 

работа с електрически машини и подготовка и предаване на завършените работи.  

От стр. 50 - 56 участникът в табличен вид е представил технически параметри на 29 основни 

материали. На стр. 56 - 60 участникът е предложил естетически характеристики на сградата, 

като предлага изпълнение на цветно решение за фасадата на сградата и надписи на 3Д или 

релефни букви и други елементи и цветни профили на дограмата. На стр. 60 - 63 са описани 

функционални характеристики на сградата, като в изложението участникът посочва, че ще 

използва материали с доказан произход и декларации за съответствие. Участникът предлага 

използване на енергийно ефективни продукти, които предпазват от атмосферни влияния – 

EPS тип NEOPOR с графитни частици и дограма с К стъкло за подобряване на 

топлопроводимостта. На стр. 63 - 64 е направено представяне на достъпността на сградата, 

предназначена за всички потребители, като участникът предлага изграждане на рампа с до 

5% наклон и мобилно съоръжения за втория етаж.  

На стр. 64 започва представянето на мерките за опазване на околната среда на участника. 

Изложението започва с политика за опазване на околната среда, като са описани цел, 

използвани термини и определения, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, 

оперативен контрол и проверка. На стр. 67 започва представяне на мерки, които участникът 

предлага да изпълни за смекчаване на въздействията върху: атмосферния въздух, водите, 

шума, управление на строителните и други отпадъци (описано на стр. 72, в т. 4 от 

допълнителните мерки, въпреки че е задължителна мярка, изискана в техническите 

спецификации), електромагнитно излъчване. В частта допълнителни мерки за опазване на 

околната среда са описани и подточки, които нямат отношение към околната среда като 

затруднение при възникване на пожар и здравен риск и мерки по ЗБУТ. В точка недопускане 

на замърсяване на работните и прилежащи площи участникът преповтаря мерки, свързани с 

опазването на водите и шума. На стр. 76-77 е направено описание на възможните 

замърсители на околната среда. На стр. 77 - 80 са описани иновативни характеристики, които 

участникът предлага за изпълнение на поръчката. Участникът предлага като иновативна 

характеристика използването на полиуретанова нано мазилка с фибри и строително лепило 

във вид на полиуретанова пяна.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на 

минималните изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател, 

комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

„Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и 

авторския надзор“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства 

комисията констатира следното за специфичния професионален опит на предложените 

експерти:  
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Експерти на участник „Пирс – 

Д“ ООД 

 

Специфичен 

професионален опит 
Доказване на изискванията 

към експертите брой 

обекти/ 

строежи 

присъдени 

точки 

Архитект 

Арх. П. Кокошарова 
над 10 5 Референции – 9 бр. 

Проектант по част 

"Строителни конструкции" 

Инж. Ф. Стоянов 

над 2 до 9 

вкл. 
3 Референции – 4 бр. 

Проектант по част „Електро“ 

Инж. П. Нинчева 

над 2 до 9 

вкл. 
3 Референции – 6 бр. 

Проектант по част "Енергийна 

ефективност" 

Инж. С.Попов 

над 2 до 9 

вкл. 
3 Референции – 5 бр. 

Проектант по част "Пожарна 

безопасност“ 

Арх. П. Кокошарова 

над 2 до 9 

вкл. 
3 Референции – 6 бр. 

Проектант по част "ПБЗ" 

Арх. П. Кокошарова 
10 5 Референции – 7 бр. 

Проектант по част "ПУСО" 

Арх. П. Кокошарова 

над 2 до 9 

вкл. 
3 Референции – 5 бр. 

Общ брой точки на експертите 25  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка 

по показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 75 т., тъй като 

сборът от точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, отговорен за 

проектирането и авторския надзор, попадат в II -ра скала от одобрената методика. 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“.  

В техническото предложение на „Пирс – Д“ ООД от стр. 67 нататък започва 

представяне на мерки, които участникът предлага да изпълни за смекчаване на въздействията 

върху: атмосферния въздух, водите, шума, управление на строителните и други отпадъци 

(описано на стр. 72, в т. 4 от допълнителните мерки, въпреки че е задължителна мярка, 

изискана в техническите спецификации), електромагнитно излъчване, както и допълнителни 

дейности по опазване на околната среда, свързани с опазване на почвата около сградата, 

опазване на зелената система около сградата, опазване на подпочвените води и ограничаване 

на вибрациите по време на строителството. В този смисъл съгласно офертата, участникът е 

предложил над три допълнителни мерки за опазване на околната среда, над минимално 

изискуемите от възложителя. На стр. 77 - 80 са описани иновативни характеристики на 

фасадна боя, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката. Участникът 

предлага като иновативна характеристика използването на полиуретанова нано мазилка с 

фибри и строително лепило във вид на полиуретанова пяна. Наличието на повече от три 

допълнителни мерки за опазването на околната среда, относими за обекта, и наличието на 

предложени материали с иновативни характеристики, иновативни търговски техники и 

условия, относими към конкретната поръчка, е основание при условията на кумулативност 

комисията да присъди на участника 100т. по показател П2.  

 Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да присъди на участника по 
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показател П2 – 100т. 

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“, като приложи 

формулата от методиката за оценка: 

 

П3 =  
Минимален предложен срок 

х 100 = 
180 

 х 100  = 100 т. 
Предлаган срок 180 

 

Участникът е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен 

срок от всички допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената 

позиция (другият допуснат участник е „Омега Билд Корект“ ЕООД, който също предлага 

срок от 180 календарни дни). 

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки 

показател, когато участник получи сбор от точки за професионалната компетентност на 

предложения от него екип от проектанти в диапазона 22 – 28 т., на същия участник следва 

да се присъдят 75 т. по показател П1. Експертите на „Пирс – Д“ ООД, съгласно 

представените документални доказателства, получават 25 т. за професионалната си 

компетентност и попадат във втора скала, поради което комисията присъжда на участника 

75 т.  

Съгласно одобрената методика, когато техническото предложение на участник 

съдържа три и повече екологични действия, които не са задължителни, но биха повлияли 

качествено резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната среда 

като последните отчитат факта, че строежът се намира на територията на град Ботевград, и 

съдържа предложение за иновативни характеристики и/или иновативни търговски техники и 

условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета на поръчката, на 

участника следва да се присъдят 100 т. Техническото предложение на „Пирс-Д“ ООД 

съдържа повече от три допълнителни групи мерки за опазване на околната среда – такива 

свързани с опазване на водите, намаляване на електромагнитно излъчване, опазване на 

почвата около сградата, опазване на зелената система около сградата, опазване на 

подпочвените води и ограничаване на вибрациите по време на строителството. В 

техническото предложение на участника са описани иновативни характеристики, иновативни 

търговски техники и условия, които са относими към обществената поръчка, и включват 

влагане на полиуретанова нано мазилка с фибри и строително лепило във вид на 

полиуретанова пяна. Същите отчитат факта, че обектът се намира на територията на гр. 

Ботевград и биха повлияли качествено резултата по опазването на елементите и 

характеристиките на околната среда. Наличието на повече от три допълнителни екологични 

мерки над минимално изискуемите от Възложителя и наличието на иновативни 

характеристики, иновативни търговски техники и условия, относими към предмета на 

поръчката, (кумулативно), представляват основание на участника „Пирс – Д“ ООД да бъдат 

присъдени 100 т. по показател П2 съгласно одобрената методика.  

 В техническото предложение на участника „Пирс – Д“ ООД е предложен срок от 180 

календарни дни, което се явява и най-краткият предложен срок сред допуснатите до оценка 

на техническото предложение участници за обособена позиция 4. При прилагане на 

одобрената методика по показател П3 на участника следва да се присъдят 100т. Участникът 

е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен срок от всички 

допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената позиция 

(другият допуснат участник е „Омега Билд Корект“ ЕООД, който също предлага срок от 180 

календарни дни). 
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16. „Растер-Юг“ ООД – за обособена позиция №3 

Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. Техническото предложение е попълнено по образец и е представено на 

хартиен и електронен носител. При разглеждането на предложението – Приложение № 3, 

комисията установи, че участникът посочва срок от 180 дни, но не по-късно от 11.09.2021 за 

изпълнение на поръчката, формиран както следва: 

- 30 календарни дни са за изготвяне на работен проект; 

- 150 календарни дни са за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

 Участникът е представил „Предложение за изпълнение на проектирането и авторски 

надзор“, като в първа подточка на стр. 3 – 5 са описани разпределението на отговорностите и 

задачите между проектантите. В табличен вид са представени 3 дейности, като в дейност 2 

има осем поддейности, разпределени между поименно предложените от участника 

проектанти. В т. 2 е направено представяне на организацията на предложения екип от 

експерти за изпълнение на проектирането. В т. 3 от стр. 6 са представени начините на 

комуникация с възложителя. В т. 4 (от стр. 7 - 8) е представена координация и съгласуване на 

дейностите и други координационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. В т. I.1 от стр. 8 от техническото предложение на 

участника е представено описание на дейностите по проектиране, като са описани 3 

дейности със съответните им поддейности.  

В т. I.2 от стр. 9 в таблица са представени необходими ресурси за изпълнение на всяка 

дейност и задълженията на отговорните за изпълнението й проектанти. В таблицата за всяка 

дейност е записан отговорен проектант, с описание на образованието, вкл. вида, номера и 

датата на документа за придобитата образователна степен, като за всеки експерт е посочен 

документ с регистрационен номер, доказващ пълна проектантска правоспособност на 

експерта. В същата таблица е разписано за всеки от проектантите какви задължения ще има и 

необходимият ресурс за тяхното изпълнение.  

В т. I.3 от предложението за изпълнение на поръчката участникът е описал професионалната 

компетентност и специфичния професионален опит на всеки един от експертите, включени в 

екипа за проектиране (експерт архитект, конструктор, който изпълнява функции и на експерт 

ПБЗ, експерт електро и експерт енергийна ефективност, който изпълнява функции и на 

експерт по части ПБ и ПУСО). За декларирания професионален опит участникът е 

представил доказателства за специфичен професионален опит за всички, предложени от 

участника проектанти.  

В т. II, на стр. 39 - 40 участникът е представил организационни аспекти на процеса на 

изпълнение на авторския надзор. В тази част е представено изпълнението на дейностите по 

авторски надзор в съответствие с техническите спецификации на възложителя за 

обособената позиция.  

Техническото предложение на участника продължава на стр. 40 с предложение за 

изпълнение на строителството. Направено е описание на предвидените за изпълнение СМР. 

На стр. 44 – 45 е направено описание на предвидените за изпълнение мерки за ЕЕ от 

техническите спецификации. На стр. 48 започва представяне на технология за изпълнение, 

съобразно технологичните изисквания към изпълнение на отделните СМР. Описано е, че ще 

се изпълнява подготовка на строителната площадка и подготвителни дейности и 

организационни работи. Описана е технология на изпълнение на демонтажни работи, 

дограмаджийски работи, ремонт на покрив, тенекеджийски работи, мазачески работи, 

монтаж и демонтаж на фасадно скеле, топлоизолиране на под, топлоизолиране на фасада, 

репариране на стоманени елементи и оголена армировка, топлоизолация по цокълни стени и 

изпълнение на хидроизолация при сутеренни стени, подмяна на осветителни тела с 
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енергоспестяващи, мълниезащитна и заземителна инсталации.  

Техническото предложение продължава на стр. 66 с изложения за работа с електрически ток, 

работа с електрически машини и подготовка и предаване на завършените работи. На стр. 69-

75 участникът в табличен вид е представил технически параметри на основните материали. 

На стр. 76 - 79 участникът е предложил естетически характеристики на сградата, като 

предлага изпълнение на цветно решение за фасадата на сградата и надписи на 3Д или 

релефни букви и други елементи и цветни профили на дограмата. На стр. 79 - 82 са описани 

функционални характеристики на сградата, като в изложението участникът посочва, че ще 

използва материали с доказан произход и декларации за съответствие. Участникът предлага 

използване на енергийно ефективни продукти, които предпазват от атмосферни влияния – 

EPS тип NEOPOR с графитни частици и дограма с К стъкло за подобряване на 

топлопроводимостта. На стр. 83 е направено представяне на достъпността на сградата, 

предназначена за всички потребители, като участникът предлага изграждане на рампа с до 

5% наклон и мобилно съоръжения за втория етаж. 

На стр. 83 започва представянето на мерките за опазване на околната среда. 

Изложението започва с политика за опазване на околната среда, като са описани цел, 

използвани термини и определения, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, 

оперативен контрол и проверка. На стр. 86 започва представяне на мерки, които участникът 

предлага да изпълни за смекчаване на въздействията върху: атмосферния въздух, водите, 

шума, управление на строителните и други отпадъци (описано на стр. 91, в т. 4 от 

допълнителните мерки, въпреки че е задължителна мярка, изискана в техническите 

спецификации), електромагнитно излъчване. В частта допълнителни мерки за опазване на 

околната среда са описани и подточки, които нямат отношение към околната среда като 

затруднение при възникване на пожар и здравен риск и мерки по ЗБУТ. На стр. 90 в точка 

недопускане на замърсяване на работните и прилежащи площи участникът преповтаря 

мерки, свързани с опазването на водите и шума. На стр. 95 е направено описание на 

възможните замърсители на околната среда. На стр. 97 - 100 са описани иновативни 

характеристики, които участникът предлага за изпълнение на поръчката. Участникът 

предлага като иновативна характеристика използването на полиуретанова нано мазилка с 

фибри и строително лепило във вид на полиуретанова пяна.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на 

минималните изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател, 

комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

„Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и 

авторския надзор“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства 

комисията констатира следното за специфичния професионален опит на предложените 

експерти:  

Експерти на участник „Растер Юг“ 

ООД 

 

Специфичен 

професионален опит Доказване на изискванията към 

експертите 
брой обекти/ 

строежи 

присъдени 

точки 

Архитект 

Арх. Т. Коларски 
Над 10 5 

Удостоверение за добро изпълнение 

– 6 бр.  

Проектант по част "Строителни 

конструкции" 

Инж. Н. Мешков 

Над 10 5 
Удостоверение за добро изпълнение 

–  6 бр. 
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Проектант по част „Електро“ 

Инж. О. Аналиев 
Над 10 5 

Удостоверение за добро изпълнение 

–  6 бр. 

Проектант по част "Енергийна 

ефективност" 

Инж. Т. Траянов 

Над 10 5 
Удостоверение за добро изпълнение 

–  6 бр. 

Проектант по част "Пожарна 

безопасност“ 

Инж. Т. Траянов 

Над 10 5 
Удостоверение за добро изпълнение 

–  6 бр. 

Проектант по част "ПБЗ" 

Инж. Н. Мешков 
Над 10 5 

Удостоверение за добро изпълнение 

– 6 бр. 

Проектант по част "ПУСО" 

Инж. Т. Траянов 

 

Над 10 5 
Удостоверение за добро изпълнение 

–  6 бр. 

Общ брой точки на експертите 35  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка 

по показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100т, тъй като 

сборът от точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, отговорен за 

проектирането и авторския надзор, попадат в I-ва скала от одобрената методика 

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“.  

В техническото предложение на „Растер - Юг“ ООД от стр. 86 нататък започва 

представяне на мерки, които участникът предлага да изпълни за смекчаване на въздействията 

върху: атмосферния въздух, водите, шума, управление на строителните и други отпадъци 

(описано на стр. 91, в т. 4 от допълнителните мерки, въпреки че е задължителна мярка, 

изискана в техническите спецификации), електромагнитно излъчване, както и допълнителни 

дейности по опазване на околната среда, свързани с опазване на почвата около сградата, 

опазване на зелената система около сградата, опазване на подпочвените води и ограничаване 

на вибрациите по време на строителството. В този смисъл съгласно офертата, участникът е 

предложил над три допълнителни мерки за опазване на околната среда, над минимално 

изискуемите от възложителя. На стр. 97 - 100 са описани иновативни характеристики на 

фасадна боя, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката. Участникът 

предлага като иновативна характеристика използването на полиуретанова нано мазилка с 

фибри и строително лепило във вид на полиуретанова пяна. Наличието на повече от три 

допълнителни мерки за опазването на околната среда, относими за обекта, и наличието на 

предложени материали с иновативни характеристики, иновативни търговски техники и 

условия, относими към конкретната поръчка, е основание при условията на кумулативност 

комисията да присъди на участника 100т. по показател П2.  

 Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да присъди на участника по 

показател П2 – 100т. 

 

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“, като приложи 

формулата от методиката за оценка: 

 

П3 =  
Минимален предложен срок 

х 100 = 
180 

 х 100  = 100 т. 
Предлаган срок 180 
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Участникът е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен 

срок от всички допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената 

позиция 3, а именно: „Интерхолд“ ЕООД и "Инженеринг Вас Строй" ЕООД. 

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки 

показател, когато участник получи сбор от точки за професионалната компетентност на 

предложения от него екип от проектанти в диапазона 29 – 35 т., на същия участник следва 

да се присъдят 100т. по показател П1. Експертите на „Растер - Юг“ ООД, съгласно 

представените документални доказателства, получават 35т. за професионалната си 

компетентност и попадат в първа скала, поради което комисията присъжда на участника 

100т.  

Съгласно одобрената методика, когато техническото предложение на участник 

съдържа три и повече екологични действия, които не са задължителни, но биха повлияли 

качествено резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната среда 

като последните отчитат факта, че строежът се намира на територията на град Ботевград, и 

съдържа предложение за иновативни характеристики и/или иновативни търговски техники и 

условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета на поръчката, на 

участника следва да се присъдят 100 т. Техническото предложение на „Растер - Юг“ ООД 

съдържа повече от три допълнителни групи мерки за опазване на околната среда – такива 

свързани с опазване на водите, намаляване на електромагнитно излъчване, опазване на 

почвата около сградата, опазване на зелената система около сградата, опазване на 

подпочвените води и ограничаване на вибрациите по време на строителството. Същите 

отчитат факта, че обектът се намира на територията на гр. Ботевград и биха повлияли 

качествено резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната среда. В 

техническото предложение на участника са описани иновативни характеристики, иновативни 

търговски техники и условия, които са относими към обществената поръчка, и включват 

влагане на полиуретанова нано мазилка с фибри и строително лепило във вид на 

полиуретанова пяна. Наличието на повече от три допълнителни екологични мерки над 

минимално изискуемите от Възложителя и наличието на иновативни характеристики, 

иновативни търговски техники и условия, относими към предмета на поръчката, 

(кумулативно), представляват основание на участника „Растер - Юг“ ООД да бъдат 

присъдени 100 т. по показател П2 съгласно одобрената методика.  

 В техническото предложение на участника „Растер - Юг“ ООД е предложен срок от 

180 календарни дни, което се явява и най-краткият предложен срок сред допуснатите до 

оценка на техническото предложение участници за обособената позиция 3. При прилагане на 

одобрената методика по показател П3 на участника следва да се присъдят 100т. Участникът е 

предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен срок от всички 

допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената позиция – 

другите допуснати участници са „Интерхолд“ ЕООД и "Инженеринг Вас Строй" ЕООД, 

които също предлагат срок от 180 календарни дни. 

 

17. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД – за обособена позиция №3 

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. При разглеждането на предложението – Приложение №3, комисията установи, 

че участникът посочва срок от 180 дни, но не по-късно от 11.09.20121 за изпълнение на 

поръчката, формиран както следва: 

 - 30 календарни дни са за изготвяне на работен проект; 

 - 150 календарни дни са за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 
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надзор.  

 Съгласно предложението на участника, инвестиционното проектиране ще бъде 

разделено на два етапа – Предпроектни проучвания и изготвяне на инвестиционен проект 

(стр. 4). Описана е методологията и подходите при проектиране (стр. 5 - 6). Представена е 

схема на взаимодействие между членовете на екипа за проектиране на стр. 8. На стр. 10 

започва представяне на етапи на начина и последователността на извършване на дейностите 

на изпълнение на инвестиционното проектиране, в това число етап 1 – Предпроектни и 

проучвателни дейности.  

На стр. 12 - 15 са описани са задачите и отговорностите на членовете на проектантския екип, 

като са описани двама допълнителни експерти „ВиК“ и „ОВК“.  

Участникът е описал обхвата, обема и съдържанието на работния проект (стр. 24 - 33) в 

съответствие с техническите спецификации.  

На стр. 33 - 37 в предложение за упражняване на авторски надзор, участникът описва 

подхода и принципите при осъществяване на авторския надзор, като посочва, че екипът за 

упражняване на авторски надзор ще бъде от проектантите - автори на отделни проектни 

части. 

Участникът представя и комуникация на проектанта с участниците в строителството, разбор 

на извършените дейности и съхраняване на строителните книжа и документация (стр. 37 - 

39). Участникът представя задължителните мерки за повишаване на енергийната 

ефективност на обекта, съгласно техническата спецификация (стр. 39 - 41). Участникът 

прави описание на възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението на 

инвестиционния проект (стр. 41 - 48). 

В таблица на стр. 48 - 51 са представени ключовите експерти, образование на всеки един от 

тях, цитиран е документ, доказващ проектантска правоспособност, и е изброена 

професионалната компетентност на всеки един експерт. Цитирани са дипломи и референции 

за всеки един предложен експерт, Приложени са копия от документите на експертите, 

доказващи образование и специфичен професионален опит. 

В раздел „Предложение за извършване на строителството“ участникът описва четири етапа 

за изпълнение на строителството: Етап 1 – Откриване на строителна площадка, Етап 2 - 

Изпълнение на временно строителство, Етап 3 – Изпълнение на СМР и последователност и 

етап 4 – Подготовка за приемане на СМР и предаване на обекта.  

В етап 2 и 3 са описани технологията на изпълнение на основните дейности, в това число 

скеле, очукване и изкърпване на мазилки, топлоизолиране на фасади и покрив, дограма, 

покривни работи, дейности по част електро (стр. 56 - 69). На стр. 69 - 70 е описан 

изпълнителският персонал за изпълнение на СМР. На стр. 71 започва описанието на етап 4.  

На стр. 75 в таблица са представени техническите параметри на основните материали, които 

ще се използват от изпълнителя – два броя. На стр. 76 участникът е описал, че ако бъде 

избран за изпълнител ще предложи мерки за подобряване на естетическите характеристики 

на сградата, като не описва конкретни такива, относими към спецификата на обекта. На стр. 

76 участникът е описал, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни мерки за осигуряване 

функционалните характеристики, свързани с експлоатационните качества на строежа/обекта. 

В своето предложение участникът не е представил конкретни мерки за подобряване на 

основните технически и функционални характеристики на сградата, относими към 

спецификата на обекта.  

На стр. 76 - 77 участникът описва мерки за осигуряване на достъпността до обекта, свързани 

с изпълнението на СМР. На стр. 78 участникът е описал, че ако бъде избран за изпълнител 

ще надгради доклада от обследването за ЕЕ и доклад за резултатите от обследването за 

установяване на техническите характеристики на сградата.  

Участникът представя управление на рисковете на стр. 77 – 101. Описани са дейности по 
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ЗБУТ (стр. 101 - 105). На стр. 78 е описано име на друга компания „Ърбън гриин“ ЕООД, но 

с оглед на заявените данни в техническото предложение за комисията не възниква колебание 

от чие име е направено предложението. На стр. 105 в мерки по опазване на околната среда са 

идентифицирани следните аспекти: емисии във въздуха, замърсяване на почви, използване 

на суровини и природни ресурси, използване на енергия, отпадъци и странични продукти и 

др. Конкретни мерки за опазване на околната среда не са предложени.  

Представени са документални доказателства за професионален опит за екипа от проектанти.  

Предвид направените по-горе констатации на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ - 

77“ ЕООД за обособена позиция №3 от по-нататъшно участие в процедурата. 

 МОТИВИ: Участникът не е предложил дейности за подобряване достъпа на лица с 

увреждания до сградата. На стр. 76 участникът е описал, че ако бъде избран за изпълнител 

ще предложи мерки за подобряване на естетическите характеристики на сградата, като не 

описва конкретни такива, относими към спецификата на обекта. 

На стр. 76 участникът е описал, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни мерки за 

осигуряване функционалните характеристики, свързани с експлоатационните качества на 

строежа/обекта. В своето предложение, участникът не е представил конкретни мерки за 

подобряване на основните технически и функционални характеристики на сградата, 

относими към спецификата на обекта.  

От стр. 105 в мерки по опазване на околната среда, са идентифицирани следните аспекти: 

емисии във въздуха, замърсяване на почви, използване на суровини и природни ресурси, 

използване на енергия, отпадъци и странични продукти и др. Конкретни мерки за опазване 

на околната среда, включително и минимално изискуемите от Възложителя в раздел II 

Технически спецификации не са предложени.  

1. На първо място, участникът не е предложил изискуемите съгласно техническите 

спецификации дейности за осигуряване достъпа на лица с увреждания до сградата. 

2. Участникът не е направил предложение относно техническите и функционалните 

характеристики, които са изискани като минимално задължително съдържание на 

техническото предложение в частта му „Предложение за изпълнение на строителството“. На 

стр. 76 участникът е описал, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни мерки за 

осигуряване функционалните характеристики, свързани с експлоатационните качества на 

строежа/обекта. В своето предложение участникът не е представил конкретни мерки за 

подобряване на основните технически и функционални характеристики на сградата, 

относими към спецификата на обекта. Това изискване на Възложителя е описано в раздел III: 

„Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на 

строителството: 

- Предложение за запазване и/или подобряване на основни технически и 

функционални характеристики на сградата, свързани с експлоатационните качества на 

обекта и предназначението за всички потребители. Това следва да бъдат характеристики, 

насочени към функционалността на обекта и/или елемент от него и/или негово 

съоръжение от предмета на настоящата обществена поръчка. Под функционални следва 

да се разбират характеристики на предложението, включващи оптимизиране и 

максимизиране на експлоатационните качества на всеки един елемент от строежа и/или 

негово съоръжение, включително такива, свързани с тяхното бъдещо използване от 

ползвателите (обитателите на сградата и нейните гости/посетители).“ 

3. Участникът не е направил предложение относно естетическите характеристики на 

сградата, които са изискани като минимално задължително съдържание на техническото 

предложение в частта му „Предложение за изпълнение на строителството“. На стр. 67 

участникът е описал, че ако бъде избран за изпълнител ще предложи мерки за подобряване 

на естетическите характеристики на сградата, като не описва конкретни такива, относими 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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към спецификата на обекта. Това изискване на Възложителя е описано в раздел III: 

„Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на 

строителството: 

…………. 

- Предложение относно запазване и/или подобряване на естетическите 

характеристики на сградата (посоченото е примерно и е изложено за яснота, всеки 

участник е свободен чрез своето предложение, да предвиди мерки, свързани с този тип 

характеристики на обекта). Например: специфични естетически решения за фасадата на 

сградата и други характеристики, касаещи естетическите показатели на строежа.“ 

Посочените несъответствия са основание за отстраняване на участника, на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като техническото предложение на участника в частта му 

„Предложение за изпълнение на строителството“ не отговаря на изискванията за 

разработване, изложени в раздел III от документацията на обществената поръчка, и не е 

съобразено със спецификата на обекта. 

Когато техническото предложение на участника не отговаря на изисквания от 

документацията на обществената поръчка, конкретното предложение следва да бъде 

предложено за отстраняване. Съгласно документацията за участие, изискванията по 

техническите спецификации (раздел II) и критериите за оценка (раздел III) 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, както и несъобразяване с 

предмета на поръчката и конкретно с техническите спецификации, според разпоредбата на 

чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване 

от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В тези обстоятелства e и посоченото от възложителя в раздел 

III, че ще отстрани участник, чиято част „Предложение за изпълнение на строителството“:  

„• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, 

посочени по-горе; 

• Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя; 

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи 

норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката;“.  

Видно от техническото предложение на участника е, че не са спазени изискванията на раздел 

III от документацията на обществената поръчка. 

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 и Върховния административен съд. 

Комисията счита, че след като участникът е подал техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя условия, 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 

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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техническо предложение, формирано по начин, който се разминава и несъответства на 

изискванията на възложителя, категорично записани в документацията, то участникът следва 

да бъде отстранен от процедурата. В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, тъй като от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква право 

и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага на 

възложителят да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 997 

от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ мотив 

спазването на императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че при 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото предложение от 

офертата включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които следва да е 

представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП). При 

неспазване на поставените от възложителя изисквания, участникът законосъобразно се 

отстранява от процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. 

В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за спазване 

както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния му орган – 

комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 1062 от 

08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с технически спецификации (раздел II) и критериите за оценка (раздел 

III) е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За 

последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в 

съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за комисията не съществува 

свободата произволно да изменят предварително одобрените изисквания, независимо от 

естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, 

б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, на основание чл. 107 от ЗОП), че 

възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В закона не е 

предвидено разграничение в зависимост от това, на кое точно условие не отговаря офертата, 

а изрично е определено, че всяко несъответствие, без изключение, води до отстраняване.  

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

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Билд Инженеринг 77“ 

ЕООД по обособена позиция №3 от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл 

е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК, Решение № 14780 от 04.12.2017 г. по адм. дело № 

11912/2017 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 12346 от 15.10.2018 г. по адм. дело № 

10376/2018 г. на IV отд. на ВАС, Решение № 14159 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 

12413/2016 г. на IV отд. на ВАС.) 

 

18. „ТЕА-СТ“ ЕООД – за обособена позиция №1 

 Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 

и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от 

Възложителя. При разглеждането на предложението – Приложение №3, комисията установи, 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682169
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682170
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682171
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682172
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342322
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
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че участникът предлага срок за изпълнение на поръчката от 180 календарни дни, но не по-

късно от 11.09.2021г., формиран както следва: 

 - 30 календарни дни за изготвяне на работен проект; 

 - 150 календарни дни за изпълнение на строително-монтажните работи и авторски 

надзор. 

 В началото на техническото предложение участникът е разгледал обхват и обект на 

поръчката, както и цели на проекта (стр. 3 - 4). В раздел „Организация за изпълнение на 

дейностите по изготвяне на инвестиционен проект“, са описани основните дейности, етапи, 

последователността за тяхното изпълнение и задължителните мерки от техническите 

спецификации, които инвестиционният проект ще съдържа (стр. 4 - 13). 

В т. I.3 e описана дейността по упражняване на авторски надзор по време на строителството.  

За изпълнение на авторски надзор участникът декларира, че с осъществяването на надзор от 

проектантите - автори на отделни проектни части, ще се гарантира точното изпълнение на 

проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми. 

Разписани са задълженията и отговорностите на експертите, които ще извършват авторския 

надзор. (стр. 13 - 20).  

За всеки отделен експерт, участникът е описал образованието, вкл. вида, номера и датата на 

документа за придобитата образователна степен, като за всеки експерт е посочил и документ 

с регистрационен номер, доказващ неговата пълна проектантска правоспособност. Описани 

са и професионалната компетентност на експертите и задачите и отговорностите им (стр. 20 - 

36)  

В техническото предложение участникът е предвидил мерки за осигуряване на качеството, 

включително процедури за контрол (стр. 36 - 41). В предложение за изпълнение на 

строителството участникът е описал основните видове строителни дейности и технологията 

на тяхното изпълнение, в това число топлоизолиране на външни стени, покривни 

конструкции, топлоизолиране на под, дограма, осветление, подпрозоречни поли, улуци и 

водосточни тръби, мълниезащита и заземление и др. (стр. 42 - 73). Към описанието на 

технологията за всяка дейност са описани и техническите параметри на основните 

материали. В своето предложение участникът е предвидил подобряване на естетическите 

характеристики на сградата и по-специално цветно решение на фасадата, уеднаквяване на 

отделните елементи по вертикалата на сградата и др. (стр. 73 - 74). 

В предложението за изпълнение на строителството участникът е предложил мерки за 

запазване на основните технически и функционални характеристики на сградата, като е 

предложил ремонт на входните стъпала, боядисване на парапетите в стълбищната клетка и 

др. (стр. 74). 

Участникът е предвидил дейности за подобряване достъпа на лица с увреждания до сградата. 

Ще се прилагат мерки в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие е изискванията за 

достъпна среда за населението, като е предвидена телескопична рампа за преодоляване на 

стъпала (стр. 75). В стр. 75 - 78 е направено предложение за предлаганите дейности, свързани 

с опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР. Описани са мерки, свързани с 

ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества в атмосферата, мерки, свързани със 

съхраняването на строителните материали и изхвърлянето на отпадъци и мерки за 

ограничаване на шума. Предложението продължава с допълнителни мерки за опазване на 

околната среда, свързани с опазване на зелената система, водните ресурси, почвата и 

преодоляване на вибрационното замърсяване при изпълнение на СМР. На стр. 78 - 79, в т. 

2.6. участникът описва своите предложения за иновативни продукти и иновативни техники и 

технологии, като описва, че при изпълнението на обекта ще използва дограма с 

противовлажни клапи на прозорците в кухненските помещения, за да се елиминира 
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образуването на конденз, микровентилация в обкова на дограмата, монтаж на ВЕИ за 

входното осветление. На стр. 79 – 92 участникът е описал и правата и задълженията на 

участниците в строителния процес, етапите на строителството и мерките за гарантиране на 

качеството за изпълнените СМР. Участникът е описал и план за предотвратяване на аварии и 

пожари.  

Участникът е приложил копия на дипломи и референции, доказващи специфичен 

професионален опит.  

 След като се увери, че техническото предложение на участника отговаря на 

минималните изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III. Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценка по всеки показател, 

комисията пристъпи към оценка на предложението на участника съгласно одобрената 

методика.  

 Комисията направи оценка на техническото предложение по показател П1 

„Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и 

авторския надзор“. Като прегледа внимателно представените документални доказателства 

комисията констатира следното за специфичния професионален опит на предложените 

експерти:  

Експерти на участник „ТЕА – СТ“ 

ЕООД 

 

Специфичен 

професионален опит Доказване на изискванията към 

експертите 
брой обекти/ 

строежи 

присъдени 

точки 

Архитект 

Арх. С. Виденова 
10 5 

Референции – 5 бр. и 1 бр. 

Удостоверение 

Проектант по част "Строителни 

конструкции" 

Инж. С. Милева 

10 5 
Референции – 5 бр. и 1 бр. 

Удостоверение 

Проектант по част „Електро“ 

Инж. Е. Колева 
10 5 

Референции – 5 бр. и 1 бр. 

Удостоверение 

Проектант по част "Енергийна 

ефективност" 

Инж. Д. Вачковска 

10 5 
Референции – 5 бр. и 1 бр. 

Удостоверение 

Проектант по част "Пожарна 

безопасност“ 

Инж. С. Милева 

10 5 
Референции – 5 бр. и 1 бр. 

Удостоверение 

Проектант по част "ПБЗ" 

Инж. С. Милева 
10 5 

Референции – 5 бр. и 1 бр. 

Удостоверение 

Проектант по част "ПУСО" 

Инж. С. Милева 
10 5 

Референции – 5 бр. и 1 бр. 

Удостоверение 

Общ брой точки на експертите 35  

 Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка 

по показател П1 комисията единодушно реши да присъди на участника 100т, тъй като 

сборът от точките, присъдени за професионалната компетентност на персонала, отговорен за 

проектирането и авторския надзор, попадат в I-ва скала от одобрената методика.  

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“.  

В техническото предложение на „Теа - СТ“ ЕООД от стр. 75 - 78 е направено 

предложение за предлаганите дейности, свързани с опазване на околната среда по време на 
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изпълнение на СМР. Описани са мерки, свързани с ограничаване на емисиите от прах и 

вредни вещества в атмосферата, мерки, свързани със съхраняването на строителните 

материали и изхвърлянето на отпадъци и мерки за ограничаване на шума, които покриват 

минималните изисквания на възложителя. Участникът предлага четири допълнителни мерки 

за опазване на околната среда, свързани с опазване на зелената система, водните ресурси, 

почвата и преодоляване на вибрационното замърсяване при изпълнение на СМР, които са 

относими към предмета на поръчката. Същите биха повлияли качествено резултата по 

опазването на елементите и характеристиките на околната среда. На стр. 78 - 79, в т. 2.6. 

участникът предлага иновативни продукти и иновативни техники и технологии, като описва, 

че при изпълнението на обекта ще използва дограма с противовлажни клапи на прозорците в 

кухненските помещения, за да се елиминира образуването на конденз, микровентилация в 

обкова на дограмата, монтаж на ВЕИ за входното осветление. Наличието на повече от три 

допълнителни мерки за опазването на околната среда, относими за обекта, и наличието на 

предложени материали с иновативни характеристики, иновативни търговски техники и 

условия, относими към конкретната поръчка, е основание при условията на кумулативност 

комисията да присъди 100т. на участника по показател П2.  

 Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да присъди на участника по 

показател П2 – 100 т. 

 Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по 

показател П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“, като предложи 

формулата от методиката за оценка: 

 

П3 =  
Минимален предложен срок 

х 100 = 
180 

 х 100  = 100 т. 
Предлаган срок 180 

 

Участникът е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-краткият предложен 

срок от всички допуснати до оценка на техническото предложение участници за обособената 

позиция 1 – другият допуснат участник е ДЗЗД "Ахинора Билд". 

 МОТИВИ: Съгласно одобрената документация и конкретно Раздел ІІІ. Критерии за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки 

показател, когато участник получи сбор от точки за професионалната компетентност на 

предложения от него екип от проектанти в диапазона 29 – 35 т., на същия участник следва 

да се присъдят 100т. по показател П1. Експертите на „ТЕА-СТ“ ЕООД, съгласно 

представените документални доказателства получават 35т. за професионалната си 

компетентност и попадат в първа скала, поради което комисията присъжда на участника 

100т.  

Съгласно одобрената методика, когато техническото предложение на участник съдържа три 

и повече екологични действия, които не са задължителни, но биха повлияли качествено 

резултата по опазването на елементите и характеристиките на околната среда, като 

последните отчитат факта, че строежът се намира на територията на град Ботевград, и 

съдържа предложение за иновативни характеристики и/или иновативни търговски техники и 

условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета на поръчката, на 

участника следва да се присъдят 100 т. Техническото предложение на „ТЕА-СТ“ ЕООД 

съдържа повече от три допълнителни мерки за опазване на околната среда, които отчитат 

факта, че строежът се намира на територията на гр. Ботевград – такива допълнителни мерки 

са опазване на зелената система, водните ресурси, почвата и преодоляване на вибрационното 

замърсяване при изпълнение на СМР, които са относими към предмета на поръчката. 

Същите биха повлияли качествено резултата по опазването на елементите и 
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характеристиките на околната среда. В техническото предложение на участника са описани 

иновативни характеристики, иновативни търговски техники и условия, които са относими 

към обществената поръчка, и включват използването на дограма с противовлажни клапи на 

прозорците в кухненските помещения, за да се елиминира образуването на конденз, 

микровентилация в обкова на дограмата, монтаж на ВЕИ за входното осветление. Наличието 

на повече от три допълнителни екологични мерки над минимално изискуемите от 

Възложителя и наличието на иновативни характеристики, иновативни търговски техники и 

условия, относими към предмета на поръчката, (кумулативно), представляват основание на 

участника „ТЕА-СТ“ ЕООД да бъдат присъдени 100 т. по показател П2 съгласно одобрената 

методика.  

 В техническото предложение на участника „ТЕА-СТ“ ЕООД е предложен срок от 180 

календарни дни, което се явява и най-краткият предложен срок сред допуснатите до оценка 

на техническото предложение участници за обособена позиция 1.  При прилагане на 

формулата от одобрената от Възложителя методиката по показател П3 на участника следва 

да се присъдят 100т. Участникът е предложил срок от 180 календарни дни, който е и най-

краткият предложен срок от всички допуснати до оценка на техническото предложение 

участници за обособената позиция – другият допуснат участник е ДЗЗД "Ахинора Билд", 

който също предлага срок от 180 календарни дни. 

 

 

 С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 26.11.2019г. в 

16:00ч. и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участниците по 

съответната обособена позиция, както и да направи окончателно класиране на представените 

оферти, на следващо заседание на комисията, което ще се проведе на 02.12.2019г. от 

10:00ч. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовите предложения на предложените за 

отстраняване участници няма да бъдат отворени, разгледани и оценени. 

 

 
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /Таня Накова/ 

 

2.   /П/  /Мариета Димитрова/ 

 
3.   /П/  /Анелия Миладинова/ 

4.   /П/  /Николай Николов/ 

  
5.   /П/  /Петко Петков/ 

 

6.   /П/  /инж. Васил Василев/ 

 

 

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 

 

 


