
 

 

              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, 16.03.2020 година, комисия назначена със Заповед № ОА-125/04.03.2020 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2020 год., 

издадена на основание чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, 

ал.1 от ППЗОП и във връзка с обявена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и 

шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с обява” №С-3 от 17.02.2020 г., с ID 9096428, с 

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

енергийната ефективност на жилищни сгради на територията на гр. Ботевград по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“  и с оглед избор на изпълнител, в 

състав: 

 

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

          ЧЛЕНОВЕ: 

                              1. Камен Еленков – гл. юрисконсулт 

       2. Таня Накова – гл. експерт ОП, Т и К 

                              3. Мариета Димитрова – гл. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 

                              4. Анелия Миладинова – ст. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 

 

          Резервни членове: 

        1. Николай Николов – Началник отдел ПНО 

                                         2. Стефани Кръстева – мл. експерт ОП, Т и К 

 

 се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, за да продължи своята 

работа по обстойно разглеждане и обсъждане на представената писмена обосновка, изискана 

с писмо с рег. индекс №5300-271/06.03.2020г., както и да направи окончателна оценка и  

класиране на офертите.  

Комисията установи, че представената писмена обосновка от участника „Гранд Плюс“ 

ЕООД е постъпила в законоустановения срок, с вх. №5300-271(1)/09.03.2020г.     

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представената писмена 

обосновка, относно начина на образуване на предложената обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка, и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП към оценка по отношение на 

нейната пълнота и обективност.   

 

1. „Гранд Плюс“ ЕООД  

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на изключително благоприятните 

условия за предоставяне на услугата, на които участникът се позовава, а именно 

икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги. 

Участникът посочва, че представената от него обосновка е в съответствие с нормата 

на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, както и че при определяне на предлаганата цена на услугата са 

спазени нормите и правилата, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.  

На следващо място в представената обосновка участникът посочва, че разполага с 

трима специалисти на трудови договори, правоспособни да изпълняват всички 

регламентирани в Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ и наредбите към него дейности, 

отнасящи се до обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, оценка на 

енергийните спестявания и др., както и че предлагания от него екип от трима специалисти, 

работи по утвърдени вътрешно-фирмени правила за качество и разполага с изискуемото по 



 

 

ЗЕЕ и наредбите по него техническо оборудване, както и необходимата транспортна, 

компютърна и офис техника за изпълнение на обществената поръчка.  

В табличен вид е представена разбивка по елементи на предлаганата от участника 

цена, включваща разходи за труд, осигурителни плащания, командировъчни разходи, 

режийни разходи, разходи за консумативни, както и планираната печалба, както следва: 

1. Разходи за работни заплати – общо 2025,00 лв., изчислени по следния начин: 

27 човекодни х 75 лв. на ден /единичната стойност е формирана на база средно 

месечно брутно трудово възнаграждение 1500 лв. при 20 работни дни/.  

2. Разходи за командировки на персонала – общо 534,00 лв., изчислени по следния 

начин: 4 дни х 3 служителя х 44,50 лв. на човек (10 лв. командировъчни без 

нощувка + 34,50 лв. транспортни разходи на ден на човек).  

Участникът не е посочил по какъв начин е формирана стойността на 

транспортните разходи – не е представена информация за разхода на гориво от 

служебния автомобил. От така представените данни комисията стига до извода, че 

всеки един от тримата експерти ще пътува с отделен служебен автомобил, като не 

е представено разяснение какво налага използването на три отделни, вместо един 

служебен автомобил за извършване на посещенията на обектите.  

3. Разходи за осигурителни плащания за сметка на работодателя и на работника – 

общо 664,20 лв., изчислени по следния начин: 32,80 % х 2025,00 лв. 

4. Разходи за техническо оформление на изготвените в резултат на извършеното 

обследване за енергийна ефективност документи – общо 350,00 лв., изчислени по 

следния начин: 10 бр. обекти х 35,00 лв. ед. стойност. 

Към обосновката не е представена информация и/или документ, от които да е 

видно по какъв начин е формирана сумата от 35,00 лв., представени като 

необходими разходи за отпечатване, комплектоване, подвързване и предаване на 

документите на възложителя.  

5. Режийни разходи – общо 290,25 лв., изчислени по следния начин: 9 дни х 32,25 лв. 

Към обосновката не е представена информация и/или документ, от които да е 

видно по какъв начин е формирана сумата от 32,25 лв., представени като 

необходими разходи за издръжка на офис, разходи за енергия, поддържане на 

измервателна и офис техника, разходи за комуникации, куриерски услуги, 

счетоводно обслужване и др. В допълнение, така направеното от участника 

изброяване на режийните разходи, включени в предложената цена, не е 

изчерпателно, тъй като завършва с текст „и др.“ 

6. Разходи за поддържане на валидна застраховка професионална отговорност, 

сертификат за управление на качеството и удостоверение за вписване в регистъра 

на АУЕР – общо 52,20 лв., изчислени по следния начин: 9 дни х 5,80 лв. 

Участникът посочва, че разходите по т. 6 са формирани съгласно тарифата на 

застрахователната компания по сключена полица за застраховка, сключен договор 

за първоначален и последващи сертификационни одити по системата за 

управление на качеството, както и тарифа на таксите на АУЕР. Към обосновката 

не е представена допълнителна информация и/или документи, от които да е видно 

по какъв начин е формирана сумата от 5,80 лв., посочена като необходим разход за 

поддържане на валидни застраховка професионална отговорност, сертификат за 

управление на качеството и удостоверение за вписване в регистъра на АУЕР.  

Комисията направи проверка на представените към офертата на участника 

документи и установи, че същият разполага с валидна до 07.2020 г. застраховка 

професионална отговорност, валидно до 03.2022 г. удостоверение за вписване в 

регистъра на АУЕР по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ и валиден сертификат за управление на 

качеството до 06.2021 г. след успешен втори надзорен одит. Участникът не е 

представил обяснение какви точни действия са необходими за поддържане 

валидността на горепосочените документи, както и по какъв начин са обвързани с 

формирането на предлаганата цена за изпълнение на услугата.  



 

 

7. Планирана печалба – 18 084,35 лв., изчислена като разлика между сумата по 

ценово предложение – 22 000,00 лв. и разходите за изпълнение предмета на 

поръчката без ДДС.  

Участникът не посочва по какъв начин е формирана общата предлагана цена за 

изпълнение на услугата. Не е представено обяснение по какъв начин е формиран 

размерът на планираната печалба и по какви причини планираната печалба е 

изчислена след определяне на общата цена, а не въз основа на разходите, 

необходими за изпълнение на поръчката.  

   

След подробно обсъждане и оценка на представената писмена обосновка от участника 

„Гранд Плюс“ ЕООД, комисията единодушно реши: Не приема представената обосновка, 

на основания чл. 72, ал. 3, изречение трето от ЗОП, поради следните мотиви: 

Комисията не приема посочените аргументи, обосноваващи предложената цена от 

участника. Комисията не приема, че участникът е доказал цената си и е представил 

обективни обстоятелства, обосноваващи предложението му поради следните обстоятелства и 

аргументи: 

1. Участникът се позовава на икономическите особености на производствения процес, 

на предоставяните услуги. Посочените от него особености – 1) наличието на трима 

специалисти на трудови договори, правоспособни да изпълняват всички регламентирани в 

ЗЕЕ дейности, отнасящи се до обследване за енергийна ефективност на сгради, както и 2) 

наличието на техническо оборудване, необходимо за извършване на измервания, са 

изисквания за вписване на участника в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, въз основа на което 

участникът има право да извършва обследвания за енергийна ефективност.  

За комисията посочените от участника твърдения представляват критерий за подбор и 

се отнасят с еднаква сила за всички участници /всеки един участник би следвало да 

разполага както с необходимия брой специалисти, правоспособни да изпълняват 

регламентираните в ЗЕЕ дейности, така и с необходимото техническо оборудване/, поради 

което същите не могат да бъдат представени като изключително благоприятни условия за 

формиране на цената за предоставяне на услугата.  

2. В табличен вид участникът е представил видовете разходи, които са включени в 

общата цена, но поради липсата на обяснение и/или документи, доказващи формирания 

размер на разходите /транспортни, за техническо оформление, режийни/, които евентуално 

биха могли да доведат до по-благоприятно ценово предложение, посоченото не може да бъде 

прието за изключително благоприятно обстоятелство за участника, а по-скоро като 

разяснение за вида на включените в оферираната цена разходи. Участникът не е представил 

доказателства, които в достатъчна степен да обосноват предложените разходи за 

транспортни, за техническо оформление, режийни. 

Разходите за възнаграждения на екипа, за командировъчни и за осигурителни 

плащания са законово регламентирани и са относими към всеки един от участниците в 

обществената поръчка, поради което не могат да бъдат характеризирани като икономически 

особености на предоставяните услуги. За посочените разходи за възнаграждения на екипа 

участникът не представя документални доказателства, които в достатъчна степен да 

обосноват предложените от него разходи за възнаграждения. Не са представени фишове за 

заплати или други доказателства, които да подкрепят разхода, посочен в обосновката.  

Участникът посочва, че в общата предлагана цена са включени и разходи за 

поддържане на валидни документи – застраховка професионална отговорност, сертификат за 

управление на качеството, удостоверение за вписване в регистъра на АУЕР. По никакъв 

начин в писмената обосновка на участника не е представено обяснение какви точни действия 

са необходими за поддържане валидността на горепосочените документи, както и по какъв 

начин са обвързани с формирането на предлаганата цена за изпълнение на услугата. 

Наличието на валидно удостоверение за вписване в регистъра на АУЕР, както и валидна 

застраховка професионална отговорност са законово регламентирани изисквания, въз основа 

на които участникът има право да извършва дейностите в обхвата на обществената поръчка, 

предвид което същите следва да са изискуеми за всеки един участник в обществената 



 

 

поръчка и не могат да послужат като изключително благоприятно условие за формиране на 

предлаганата от участника „Гранд Плюс“ ЕООД цена.  

3. В писмената обосновка не е представено обяснение по какъв начин е формирана 

общата предлагана цена за изпълнение на услугата. Не е представено обяснение по какъв 

начин е формиран размерът на планираната печалба и по какви причини планираната 

печалба е изчислена след определяне на общата цена, а не въз основа на разходите. Посочени 

са общата стойност на разходите, необходими според участника за изпълнение на поръчката, 

както и стойността на планираната от участника печалба. В обосновката е записано, че 

печалбата представлява 82,20 % от предложената цена за изпълнение на поръчката, но не е 

посочено как участникът е достигнал до общата предлагана цена. При изчисляване на 

печалбата на база общия размер на разходите, се получава че планираната от участника 

печалба надвишава с 461,85 % планираните разходи, като не е представена обосновка за 

начина на образуване на планираната печалба и за същата комисията не може да направи 

обоснован извод, че тя може да се тълкува като основание по чл. 72, ал. 2.  

При спазване на разпоредбата на чл. 72, ал. 3 от ЗОП комисията предлага за 

отстраняване офертата на участника, тъй като в писмената му обосновка за оферираната от 

него цена не са обусловени в пълнота и обективност никое от посочените в чл. 72, ал. 2, т. 1 

до т. 5 от ЗОП обективни обстоятелства. При прегледа на писмена обосновка на участника, 

комисията не констатира обективни обстоятелства, които да попадат в някоя от хипотезите 

на чл. 72, ал. 2, т. 1 до т. 5 от ЗОП. Комисията единодушно реши, че обосновката и самото 

предложение е нереално, непълно и неподкрепено с достатъчно доказателства, които в 

достатъчна степен да доказват предложената от него обща цена за изпълнение на услугата. 

 

С оглед изложеното, на основание чл. 72, ал. 3, изр. трето от ЗОП комисията не 

приема представената писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 

предложение на участника „Гранд Плюс“ ЕООД и предлага на Възложителя, на основание 

чл. 107, т. 3 от ЗОП участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

обществената поръчка. В подкрепа на горното са следните решения: Решение № 17344 от 

18.12.2019 г. по адм. д. № 12100/2019 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13525 от 06.11.2018 г. 

по адм. д. № 7999/2018 г., ІV отд. на ВАС, Решение № 13858 от 13.11.2018 г. по адм. д. № 

9338/2018 г., ІV отд. на ВАС.  

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка, 

комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на допуснатите участници, 

съгласно методиката за оценка на офертите, описана в обявата.  

 

№ Участник Оценка - 

К1 

Оценка - 

К2  

Оценка - 

К3  

КО=0.6хК1 + 0.1хК2 + 

0.3хК3 

2. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ 

ЕООД 

100 точки 100 точки 100 точки 100 точки 

3. „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД 100 точки 64.29 

точки 

85.93 точки 92.21 точки 

4. „Технострой-

Инвестконсулт“ ЕООД 

100 точки 100 точки 78.92 точки 93.68 точки 

5. „Енерджи Билдинг“ 

ЕООД 

100 точки 100 точки 74.89 точки 92.47 точки 

 
Забележка: 

- К1 – оценка по показател „Професионална компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката“  

- К2 – оценка по показател „Срок за изпълнение“, която се определя по следния начин: 

К2 =  * 100  

 



 

 

- К3 – оценка по показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“, която се определя по следния 

начин: 

К3 =  * 100  

 

КО = 0.6 х К1 + 0.1 х К2 + 0.3 х К3 – комплексна оценка за всеки участник  

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от Възложителя 

критерий за възлагане на настоящата обществена поръчка, комисията: 

 

I. Предлага за отстраняване следния участник: 

- На осн. чл. 107, т. 3 от ЗОП участника „Гранд Плюс“ ЕООД 

 

II. Направи следното класиране: 

- На І-во място: „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

- На II-ро място: „Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД 

- На III-то място: „Енерджи Билдинг“ ЕООД 

- На IV-то място: “ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД  

 

III. Предлага на Възложителя за Изпълнител на обществената поръчка обявена по реда 

на Глава двадесет и шеста от ЗОП, да бъде определен участникът, класиран на първо място. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     /П/*          /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.                  /П/            /Камен Еленков/ 

 

                                2.                  /П/            /Таня Накова/ 

  

                                3.                  /П/            /Мариета Димитрова/ 

 

                                4.                  /П/            /Анелия Миладинова/ 

 

 

 

Настоящият протокол се състави на 18.03.2020г. в 12:30ч. на основание чл.192, ал.4 

от ЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:        /П/ 

ЗАМ.-К М Е Т:  
/Борис Богданов Борисов,  

Упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2020 г./ 

 

 

дата: 18.03.2020г. 
 

 
 

 
*/П/ Заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП. 


