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П Р О Т О К О Л  № 2/18.04. – 27.05.2019 г. 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 8/16.04.2019г. на управителя 

на„Медицински център I – Първомай“ ЕООД за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет “Избор на изпълнител за 

строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект 

„Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ 

ЕООД, гр. Първомай” финансирана от Националния доверителен екофонд  

  

Днес, 18. 04. 2019 г. в гр. Първомай, назначената с горепосочената заповед комисия в 

пълния състав на членовете си се събра на закрито заседание в администрацията на 

Медицински център I – Първомай” ЕООД ет. 3, каб.№51, за да продължи работата си по 

разглеждането и оценката на постъпилите оферти. В съответствие с условията, определени от 

възложителя и посочени в обявлението и документацията за участие, е необходимо в  първия 

етап от работата си комисията да  разгледа  последователно ценовите и техническите  

предложения на участниците и да оцени само тези, които   съответстват на условията на 

възложителя (вж. т.27.10-11 от Документацията). 

Преди да пристъпи към разглегждане и анализ на ценовите предложения на участниците, 

комисията съобрази следното: 

Предлаганите ценови параметри, които в случая на настоящата поръчка включват както 

предложена обща цена за изпълнение предмета й, така и  придружаващи я КСС и анализи на 

единичните цени за видовете СМР, съставляват по своя основен смисъл и съдържание, 

разходите, които всеки участник е определил за изпълнение на видовете и количествата СМР, 

посочени в предмета на поръчката.  Общата цена за изпълнение на поръчката представлява 

сума/сбор от произведенията на определеното количество (посочено в документацията) от 

даден вид СМР и определената/представената, от участника, единична цена за този вид СМР. 

От своя страна понятието „анализ на единичната цена, съставлява разходите, които 

участникът възнамерява да направи за изпълнение на единица обем от даден натурален вид 

СМР с изискуемото качество. Формираната единичната цена, във възприетата 

общостроителна практика, е съвкупност от следните три основни групи разходи : разходи за 

труд; разходи за механизация и разходи за материали. Всеки от тези видове разходи се 

определя на база „разходна норма“, умножена по съответен технико-икономически показател. 

В практиката на ценообразуването, „разходната норма“- представляваща техническо 

измерение за: необходимо/вложено време; необходими/вложени машиносмени; 

 

гр.Първомай, ул.Княз Борис І №51, ЕИК:115515822 

тел:0336/6-31-70; e-mail: medparv@abv.bg  
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необходими/вложени материали за изработка на единица обем от  даден натурален вид СМР, 

се определя въз основа на УСН, ТНС и др. 

В настоящата обществена поръчка, не са поставени конкретни изисквания по отношение 

на ползването конкретна нормативна база при определяне на „разходните норми“. 

Предложените от участника,  технико-икономически показатели, участващи в 

ценообразуването, се посочват и в образеца на Ценовото предложение. В тази връзка, 

представените от всеки участник единични анализни цени, освен че съставляват разходите, 

необходими за реализацията на строежа, показват и обезпечението на всеки вид и обем СМР 

от предмета на поръката, със съответните видове и количества материали, работна ръка и  

механизация/техника. Следователно, правилното определяне на всеки от тези видове разходи, 

гарантира качественото изпълнение предмета на поръчката, в изискуемия обхват и 

съдържание.  

От друга страна, задължително условие при определянето на единичните цени/разходите 

за всеки вид СМР в строителството е съобразяването с предписанията на наличния 

инвестиционен проект, тъй като в него са посочени условията, на които трябва да отговаря 

крайния продукт (реализирания строеж). В този смисъл разписаните в инвестиционния проект 

условия и изисквания за технологии и начини на изпълнение, детайли на изпълнение, 

технически характеристики на влаганите материали, заготовки и оборудване са абсолютно 

задължителни за участниците, чиито  ценови и технически предложения трябва да осигурят 

точното им изпълнение. 

Водена от този методологичен подход комисията пристъпи към разглеждане и анализ на 

ценовите и техническите предложения на участниците и преценка за съответствието им с 

изискванията на  инвестиционния проект - по съответните части. 

На първо място, комисията извърши проверка за наличие на „необичайно благоприятни 

оферти“ по смисъла на чл. 72, ал.1 от ЗОП, като изходните данни за сравнението 

(предложената от всеки от участниците цена) и отклонението й от средната стойност на 

предложените от останалите участници цени са отразени в следващата таблица . 

№ наименование на участника 
предложена 
цена ( лева) 

средна 
стойност на 
останалите 

(лева)   

по-
благоприятно 

с : ( в %) 

1 Участник № 1 „ВАЛДОР-60“ ООД  гр. Пловдив 268804.85 299779.42 10.33 

2 Участник № 2  „Мик Билд Русе“ ЕООД гр.Русе 304118.78 297702.13 -2.16 

3 Участник № 3 „ЦИД Атласт“ ООД гр.Пловдив 299998.55 297944.49 -0.69 

4 Участник № 4 „Килтекс“ ЕООД  гр. София 308949.15 297417.99 -3.88 

5 Участник № 5 „Клас Бойчев“ ЕООД гр. Стара Загора 299704.85 297961.77 -0.59 

6 
Участник № 6 ЕТ „ Марчела -90 – Златко Марчев“ гр. 
Хасково  332294.37 296044.74 -12.24 

7 Участник № 7 „Саграда“ ООД гр. Пловдив 308409.71 297449.72 -3.68 

8 
Участник № 8 ЕТ „ Капител-Пантелей Сивков" гр. 
Кърджали 294483.73 298268.89 1.27 

9 Участник № 9 „НСК София“ ЕООД гр. София 281625.11 299025.28 5.82 

10 Участник № 10 „Билд Инвест“ ЕООД  гр. Кърджали 279367.49 299158.08 6.62 

11 
Участник № 11 „Хидрострой – БГ -63“ ЕООД 
гр.Самоков  280405.99 299097.00 6.25 
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12 
Участник № 12 ЕТ“АС-Строй-Янко Славчев“ гр. 
Самоков  255116.07 300584.64 15.13 

13 Участник № 13 „Само Строй“ ЕООД гр.Самоков 317573.25 296910.69 -6.96 

14 
Участник № 14 „Запрянови – 03“ ООД гр. 
Асеновград 329094.39 296232.97 -11.09 

15 Участник № 15 „Вел – Кам“ ЕООД гр. София 283461.97 298917.23 5.17 

16 Участник № 16 „Устои  Инженеринг“ ООД гр.Чирпан 302429.13 297801.52 -1.55 

17 Участник № 17 „Венигаз“ ЕООД гр. Пловдив 331488.66 296092.13 -11.95 

18 Участник № 18 „Аврамов -1“ ЕООД гр.Пловдив 287728.86 298666.2382 3.66 

 

От така извършената проверка  не се установи да е налице предложение, което е с  

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници. Ето защо комисията пристъпи към разглеждане и нализ на Ценовите предложения 

на участниците (документите, съдържащи се в плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри). 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИКА С НАДПИС 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ 

При разглеждането им комисията съобрази, че съгласно условията, посочени в 

документация е необходимо те да отговарят на следните изисквания: 

Изискване 1 : Ценовото предложение да е изготвено съгласно публикувания образец № 

4 и представено в оригинал, с подпис и печат на участника; 

Изискване 2 : Предложената обща цена без ДДС  да не надхвърля обявената прогнозна 

за поръчката : 333 155.20 лв без ДДС; 

Изискване 3 : В Ценовото предложение да са посочени технико-икономическите 

показатели на ценообразуване  (ср часова ставка; ДСР,  ДР върху труда; ДР върху 

механизацията и печалба); 

 Изискване 4 : Към Ценовото предложение да е приложена Количествено стойностна 

сметка (КСС),  в оригинал с подпис и печат на участника, изготвена по публикувания образец 

№ 5; 

Изискване 5 : Да са приложени анализи на единичните цени за всеки вид СМР от КСС. 

 

Комисията разгледа и подложи на обстоен анализ Ценовите предложения на 

участниците по реда на постъпването им, при което установи следното: 

 

1. Участник № 1 „ВАЛДОР – 60” ООД гр. Пловдив   

Участникът представя Ценово предложение, в оригинал с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предложената обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката – 

268 804,85 лв, не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени 

следните технико-икономически показатели на ценообразуване : ср часова ставка – 4,00 лв/чч; 

ДСР – 100%; ДР върху труда – 100%; ДР върху механизацията – 50% и печалба – 10 %. 

Представена е, в оригинал с подпис и печат на участника, КСС, изготвена по образец № 5. 

Комисията извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да 

било изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, 

предложена от участника в образец № 4 – Ценово предложение. 
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За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

изчислена на база технико-икономически показатели : ср часова ставка – 4,00 лв/чч; ДСР – 

10%; ДР върху труда – 100%; ДР върху механизацията – 50% и печалба – 10 %. 

Комисията счита, че различието при посочване на ДСР  в Ценовото предложение и 

използваната стойност в анализните цени се дължи на допусната явна техническа грешка. 

 Комисията установи идентичност между предложените единични цени и КСС. 

Отделно от горното комисията констатира, че определените единични анализни цени са 

съобразени с изискванията и условията, посочени в архитектурните детайли на одобрения 

инвестиционен проект. Участникът е предвидил за влагане всички изискуеми видове и 

количества материали, в едно с произтичащите от това разходи. Предвидени са и всички 

видове разходи в изискуемия обхват и съдържание.  

 

            Като взе предвид всички тези констатации, комисията намира, че представеното от 

участника Ценово предложение, ведно със съпътстващите го документи, отговаря на 

предварително обявените условия, поради коет в съответствие с реда, определен от възложителя 

в т. 27.10. от  Документацията за участие, офертата на участника следва да се допусне до по-нататъшно 

разглеждане, а именно: разглеждане на Техническото предложение. 

 

2. Участник № 2 „МИЛК БИЛД РУСЕ” ЕООД гр. Русе  

Участникът представя Ценово предложение, в оригинал с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката – 

304 118,78 лв, не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени 

следните технико-икономически показатели на ценообразуване : ср часова ставка – 4,00 лв/чч; 

ДСР – 5%; ДР върху труда – 65%; ДР върху механизацията – 5% и печалба – 5 %. Представена 

е, в оригинал с подпис и печат на участника, КСС, изготвена по образец № 5. Комисията 

извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да било 

изчислителни/аритметични грешки. Посочената в КСС цена е идентична с тази, предложена от 

участника в образец № 4 – Ценово Предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

съдържаща посочените, в образец № 4, технико-икономически показатели на ценообразуване. 

Отделно от горното, при извършения анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“,  комисията констатира: 

т. 1  В представената единична цена – анализ 5, за натуралния вид СМР „изграждане 

на нова варо-циментова мазилка по фасада“ участникът е определил разходна норма за 

единица обем работа на предвидения за влагане материал  0,02 м3, т.е. за изпълнение на един 

квадратен метър варо-циментова мазилка по фасадата участникът предлага да вложи 

вароциментов разтвор в размер на 0,02 кубични метра. При така записаната разходна норма и 

посочената цена за 1 кубм вароциментов разтвор от 65,00 лв/м3, съответно участникът е 

определил разход за материали (франко обекта) в размер на 1,37 лв за един квадратен метър за 

направа на външната мазилка. 

Видно от техническите спецификациии и предвидения за изпълнение инвестиционен 

проект сградата е със съществуваща външна мазилка, като значителна част от нея (920 м2 
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съгл. техническите спецификации) е негодна, поради която причина е предвидено да се изчука 

и съответно след това да се възстанови, преди полагане на топлоизолацията.  

Съгласно приложените детайли по част Архитектурна на одобрения инвестиционен 

проект и по-конкретно „Д1-ЕЕ“(чертеж/лист 4/6), дебелината на външната мазилка по 

фасадата е 3 см. Това обективно  изисква влагане на разтвор за единица обем от този вид 

работа  минимум 0,03 м3 (1 кв.м * 0,03 м = 0,03 куб.м). В противен случай - при влагане на 

разтвор по-малко от 0,03 куб.м за 1 кв.м външна мазилка, би се получило некачествено и 

несъответстващо на изискванията на инв.проект изпълнение на този вид работа.  

Комисията отбелязва, че във всички приложени детайли по част Архитектура, 

изискуемата дебелина на външната мазилка е 3,0 см. А при така предложената от участника 

разходна норма, дебелината на изпълнената външна мазилка ще се получи най-много 2,0 см, 

т.е. по-малка от предвидената в одобрения инвестиционния проект, което е недопустимо и в 

нарушение на  условията и изискванията, посочени в документацията. 

От друга страна, така определената разходна норма за вложен разтвор, съответно води 

след себе си и съответните разходи за материали, които пък определят доставно складовите 

разходи и в последствие и печалбата в посочената крайна единична цена. Ето защо комисията 

намира, че правилното определяне на изискуемата разходна норма от поне 0,03 м3 разтвор би 

довело до друга, различна от посочената от участника, единична цена за този вид работа, 

която в конкретния случай  би била по-висока, а това неминуемо би довело до увеличение и на 

крайната обща цена за изпълнение на поръчката. 

Ето защо комисията счита, че така предложената единична цена за изпълнение на СМР 

„изграждане на нова варо-циментова мазилка по фасада“ не е съобразена с изискванията за 

изпълнение, посочени в одобрения инвестиционен проект. Това е довело до предлагане на 

некоректна обща цена за изпълнение на поръчката, която не отразява в пълен обем и обхват 

изискуемите разходи за качественото изпълнение на този вид СМР в предвиденото количество 

от 920 м2 и представлява основание за отстраняване. 

т. 2 В представената единична цена за натуралния вид СМР „изпълнение на 

топлоизолация ЕРS 8 см“ - анализ 6, участникът е предвидил при изпълнение на единица 

обем, т.е. за 1 кв.м, да вложи 3 броя дюбели. 

Съгласно детайл Д1 по част Архитектурна на одобрения инвестиционен проект, е 

необходимо за 1 кв.м топлоизолация да се вложат минимум 6 броя фиксиращи дюбели – 

позиция № 7 от Детайл 1. 

Т.е. участникът не е предвидил влагането на минимално изискуемите материали за 

изпълнение на единица обем за този вид СМР, от което следва и неправилно определяне на 

разходите, необходими за реализирането на изискуемия обем от 1 346 кв.м за този вид работа. 

Комисията категорично счита, че влагането на по-малко дюбели от минимално изискуемите 

по Детайла от инвестиционния проект, неминуемо би довело до влошаване качеството на 

изпълнение на строителството. От друга страна, така определените разходи за този вид СМР 

(намалени за сметка на влагания по-малко от предвидения материал) не обезпечават 

изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на инвестиционния проект и 

това обстоятелство представлява основание за отстраняване.  

т. 3 В представената единична цена, за натуралния вид СМР „шпакловка по фасадни 

стени“ липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички видове материали, изискуеми 

съгласно приложените, към документацията, детайли по част Архитектурна от одобрения 

инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3 (посочени в чертеж 4/6) е 

необходимо шпакловката, положена над топлоизолацията, да се изпълни в два слоя, като 

всеки от тях се армира със стъклофибърна армираща мрежа, при което първият пласт мрежа 

се фиксира към повърхността на фасадата, вкл и в ограждащата тухлена стена, чрез 
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разполагане/набиване на минимум 4 броя дюбели в един квадратен метър от положената 

мрежа-позиция № 8 от приложения архитектурен детайл Д1; позиция № 10 от приложения 

архитектурен детайл Д2 и позиция № 15 от приложения архитектурен детайл Д3. 

В предложената анализна цена, участникът не е предвидил/липсват изцяло за влагане 

на изискуемите дюбели,  и следователно участникът не е предвидил и налагащите се, 

последващи, разходи за тях. Отделно от това, за вида материал „армираща мрежа 

стъклофибърна“, включен за изпълнение на този вид СМР, участникът е посочил разходна 

норма 1,12 квадратни метра. При така определената разходна норма от 1,12 кв.м за един 

квадратен метър крайна продукция „шпакловка по фасада“ е обективно невъзможно да се 

изпълни изискването за два слоя шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, посочено в 

коментираните по-горе архитектурни детайли. За спазване на детайлите, от одобрения 

инвестиционен проект, е необходимо за 1 кв.м шпакловка по фасада да се вложат минимум 2 

кв.м стъклофибърна мрежа. Следователно в предложената анализна цена за този вид СМР 

участникът не е предвидил за влагане минимално изискуемото се количество стъклофибърна 

мрежа  и съответно налагащите се последващи  разходи за този материал.  

Ето защо комисията счита, че за вида СМР „шпакловка по фасадни стени“ със зададено 

количество за изпълнение 1 346 кв.м участникът не е предвидил влагането на цялото 

количество материали (дюбели и мрежа) изискуемо съгласно инвестиционния проект, а 

следователно и следващите ги задължителни разходи за изпълнение на поръчката с 

изискуемото качество.   

Предвид тези констатации и в рамките на своята компетентност комисията счита за 

необходимо да посочи, че и добре известно, че част от предлаганите на пазара 

топлоизолационни системи, вкл. производители и търговци, не предвиждат закрепване на 

армиращата стъклофибърна мрежа чрез фиксиращи дюбели към фасадния зид на сградата. 

Това обстоятелство обаче не влияе и не променя по никакъв начин изискванията, посочени в 

инвестиционния проект. Евентуалната промяна в това отношение от една страна би била 

възможна единствено и само при съгласие на проектанта, дадено по съответния 

законоустановен ред, а от друга при  наличие на разрешение на възложителя за представяне на 

варианти за изпълнение в офертата, изрично посочено в обявлението за поръчката.  А такова 

не е налице в обявлението. Ето защо комисията  е категорична в становището си, че  

спазването на одобрения инвестиционен проект, съставляващ част от цялостната 

документация за поръчката, е абсолютно задължително  и за да бъдат оценявани и класирани 

офертите на участниците, те трябва да съответстват изцяло на изискванията за изпълнение на 

строителството.  

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2 и т.3) комисията намира, че предложената, от 

участника, обща цена за изпълнение предмета на поръчката, не включва влагането на всички 

задължително изискуеми видове и количества материали, в едно със съпътстващите ги и 

произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща цена не обезпечава 

по никакъв начин изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен проект 

качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, и по-

конкретно : МI. Топлинно изолиране на външни стени. Налице е противоречие с 

декларираното, от участника, по т. V от представеното Ценово Предложение-обр. № 4, а 

именно че: „…представеното ценово предложение включва всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 
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Преустановява разглеждането на офертата на  „МИЛК БИЛД РУСЕ” ЕООД гр. Русе и 

предлага на възложителя да  отстрани този участник от процедурата 

3. Участник № 3 „ЦИД АТЛАС” ООД гр. Пловдив  

Участникът представя Ценово предложение, в оригинал с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата за изпълнение на поръчката обща цена без ДДС  299 998,55 лв не 

надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени следните технико-

икономически показатели на ценообразуване : ср часова ставка – 4,00 лв/чч; ДСР – 8%; ДР 

върху труда – 99%; ДР върху механизацията – 20% и печалба – 8 %. Представена е в оригинал 

с подпис и печат на участника  КСС, изготвена по образец № 5. Комисията извърши проверка 

и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да било 

изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, предложена от 

участника в образец № 4 – Ценово Предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

съдържаща посочените, в образец № 4, технико-икономически показатели на ценообразуване. 

Участникът представя и График на разплащанията. 

Отделно от горното, при извършения анализ  на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 

т. 1 В представената единична цена – анализ 8414501000 за натуралния вид СМР 

„изграждане на нова варо-циментова мазилка по фасада“ от предмета на поръчката 

участникът е определил разходна норма, за единица обем работа  на предвидения за влагане 

материал (вароциментов разтвор)  0,025 м3, т.е. за изпълнение на един квадратен метър варо-

циментова мазилка по фасадата участникът предлага да вложи вароциментов разтвор в размер 

на 0,025 кубични метра. При така записаната разходна норма и посочената цена за 1 куб.м 

вароциментов разтвор от 72,00 лв/м3, съответно участникът е определил разход за материали 

(франко обекта) в размер на 2,87 лв. за един квадратен метър за направа на външната мазилка. 

Видно от техническите спецификациии и предвидения за изпълнение инвестиционен 

проект сградата е със съществуваща външна мазилка, като значителна част от нея (920 м2 

съгл. техническите спецификации) е негодна, поради която причина е предвидено да се изчука 

и съответно след това да се възстанови, преди полагане на топлоизолацията.  

Съгласно приложените детайли по част Архитектурна на одобрения инвестиционен 

проект и по-конкретно „Д1-ЕЕ“(чертеж/лист 4/6), дебелината на външната мазилка по 

фасадата е 3 см. Това обективно  изисква влагане на разтвор за единица обем от този вид 

работа  минимум 0,03 м3 (1 кв.м * 0,03 м = 0,03 куб.м). В противен случай - при влагане на 

разтвор по-малко от 0,03 куб.м за 1 кв.м външна мазилка, би се получило некачествено и 

несъответстващо на изискванията на инв.проект изпълнение на този вид работа. Комисията 

отбелязва, че във всички приложени детайли по част Архитектура, изискуемата дебелина на 

външната мазилка е 3,0 см. 

А при така предложената от участника разходна норма, дебелината на изпълнената 

външна мазилка ще се получи най-много 2,5 см, т.е. по-малка от предвидената в одобрения 

инвестиционния проект, което е недопустимо и в нарушение на  условията и изискванията, 

посочени в документацията. 

От друга страна, така определената разходна норма за вложен разтвор, съответно води 

след себе си и съответните разходи за материали, които пък определят доставно складовите 

разходи и в последствие и печалбата в посочената крайна единична цена. Ето защо комисията 

намира, че правилното определяне на изискуемата разходна норма от поне 0,03 м3 разтвор би 

довело до друга, различна от посочената от участника, единична цена за този вид работа, 
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която в конкретния случай  би била по-висока, а това неминуемо би довело до увеличение и на 

крайната обща цена за изпълнение на поръчката. 

Ето защо комисията счита, че така предложената единична цена за изпълнение на СМР 

„изграждане на нова варо-циментова мазилка по фасада“ не е съобразена с изискванията за 

изпълнение, посочени в одобрения инвестиционен проект. Това е довело до предлагане на 

некоректна обща цена за изпълнение на поръчката, която не отразява в пълен обем и обхват 

изискуемите разходи за качественото изпълнение на този вид СМР в предвиденото количество 

от 920 м2 и представлява основание за отстраняване. 

т. 2  В представената единична цена, за натуралния вид СМР „шпакловка по фасадни 

стени“ липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички видове материали, изискуеми 

съгласно приложените, към документацията, детайли по част Архитектурна от одобрения 

инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3 (посочени в чертеж 4/6) е 

необходимо шпакловката, положена над топлоизолацията, да се изпълни в два слоя, като 

всеки от тях се армира със стъклофибърна армираща мрежа, при което първият пласт мрежа 

се фиксира към повърхността на фасадата, вкл и в ограждащата тухлена стена, чрез 

разполагане/набиване на минимум 4 броя дюбели в един квадратен метър от положената 

мрежа-позиция № 8 от приложения архитектурен детайл Д1; позиция № 10 от приложения 

архитектурен детайл Д2 и позиция № 15 от приложения архитектурен детайл Д3. 

В предложената анализна цена, участникът не е предвидил/липсват изцяло за влагане 

на изискуемите дюбели,  и следователно участникът не е предвидил и налагащите се, 

последващи, разходи за тях. Отделно от това, за вида материал „армираща мрежа 

стъклофибърна“, включен за изпълнение на този вид СМР, участникът е посочил разходна 

норма 1,10 квадратни метра. При така определената разходна норма от 1,10 кв.м за един 

квадратен метър крайна продукция „шпакловка по фасада“ е обективно невъзможно да се 

изпълни изискването за два слоя шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, посочено в 

коментираните по-горе архитектурни детайли. За спазване на детайлите, от одобрения 

инвестиционен проект, е необходимо за 1 кв.м шпакловка по фасада да се вложат минимум 2 

кв.м стъклофибърна мрежа. Следователно в предложената анализна цена за този вид СМР 

участникът не е предвидил за влагане минимално изискуемото се количество стъклофибърна 

мрежа  и съответно налагащите се последващи  разходи за този материал.  

Ето защо комисията счита, че за вида СМР „шпакловка по фасадни стени“ със зададено 

количество за изпълнение 1 346 кв.м участникът не е предвидил влагането на цялото 

количество материали (дюбели и мрежа) изискуемо съгласно инвестиционния проект, а 

следователно и следващите ги задължителни разходи за изпълнение на поръчката с 

изискуемото качество.   

Предвид тези констатации и в рамките на своята компетентност комисията счита за 

необходимо да посочи, че и добре известно, че част от предлаганите на пазара 

топлоизолационни системи, вкл. производители и търговци, не предвиждат закрепване на 

армиращата стъклофибърна мрежа чрез фиксиращи дюбели към фасадния зид на сградата. 

Това обстоятелство обаче не влияе и не променя по никакъв начин изискванията, посочени в 

инвестиционния проект. Евентуалната промяна в това отношение от една страна би била 

възможна единствено и само при съгласие на проектанта, дадено по съответния 

законоустановен ред, а от друга при  наличие на разрешение на възложителя за представяне на 

варианти за изпълнение в офертата, изрично посочено в обявлението за поръчката.  А такова 

не е налице в обявлението. Ето защо комисията  е категорична в становището си, че  

спазването на одобрения инвестиционен проект, съставляващ част от цялостната 

документация за поръчката, е абсолютно задължително  и за да бъдат оценявани и класирани 
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офертите на участниците, те трябва да съответстват изцяло на изискванията за изпълнение на 

строителството.  

т. 3 В представената единична цена за натуралния вид СМР “оформяне на цокли“ – 

анализ 8414181000 изцяло липсват/изобщо не са предвидени разходи за влагане на 

материалите, изискуеми съгласно приложените, към документацията, детайли по част 

Архитектурна от одобрения инвестиционен проект и по-конкретно : 

Участникът не е предвидил за влагане следните изискуеми се съгласно архитектурен 

детайл Д4, видове материали за изпълнение на енергоспестяващите дейности по цокъла на 

сградата: 

- Топлоизолация 8 см : позиция № 12 от детайл Д4; 

- Фиксиращи дюбели за топлоизолация минимум 6 бр за изпълнение на 1 кв м от 

цокъла : позиция № 6 от детайл Д4; 

- Армирана стъклофибърна мрежа : позиция № 7 от детайл Д4; 

- минимум 4 броя фиксиращи дюбели за стъклофибърната мрежа-позиция №8 от Д4; 

- шпакловъчна смес. 

          Вместо тях участникът е посочил, че ще се вложат следните материали: грунд за 

полимерна мазилка и мазилка полимерна с мозаечна структура. 

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2 и т.3) комисията намира, че предложената, от 

участника, обща цена за изпълнение предмета на поръчката, не включва влагането на всички 

задължително изискуеми видове и количества материали, в едно със съпътстващите ги и 

произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща цена не обезпечава 

по никакъв начин изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен проект 

качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, и по-

конкретно : МI. Топлинно изолиране на външни стени. Налице е противоречие с 

декларираното, от участника, по т. V от представеното Ценово Предложение-обр. № 4, а 

именно че: „…представеното ценово предложение включва всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на  „ЦИД АТЛАС” ООД гр. Пловдив 

и ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 

 

4. Участник № 4 „КИЛТЕКС” ЕООД гр. София: 

Участникът представя Ценово предложение в оригинал с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата за изпълнение предмета на поръчката обща цена без ДДС 308 

949,15 лв. не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени следните 

технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 4,70 лв/чч; ДСР – 

10%; ДР върху труда – 100%; ДР върху механизацията – 60% и печалба – 10 %. Представена е 

в оригинал с подпис и печат на участника  КСС, изготвена по образец № 5. Комисията 

извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да било 

изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, предложена от 

участника в образец № 4 – Ценово Предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

съдържаща посочените в образец № 4 технико-икономически показатели на ценообразуване. 
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Отделно от горното, при извършения анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“  комисията установи : 

т. 1 В представените единични цени, за натуралния вид СМР „шпакловка по фасадни 

стени“–анализ № 6, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички видове 

материали, изискуеми съгласно детайли по част Архитектурна от одобрения инвестиционен 

проект и по-конкретно : 

Съгласно детайл Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 4/6), е необходимо 

шпакловката, положена над топлоизолацията, да се изпълни в два слоя, като всеки от тях се 

армира със стъклифибърна мрежа. 

За вида материал „армираща мрежа стъклофибърна“, включен за изпълнение на 

коментирания натурален вид СМР, участникът е посочил разходна норма 1,00 квадратни 

метра.  

Комисията извърши проверка и в другата предложена единична цена за натуралния вид СМР 

„изпълнение на топлоизолация ЕРS 8 см“  - анализ № 5,  при което се установи, че също 

изцяло липсва  влагането на стъклофибърна армираща мрежа. При така определената от 

участника разходна норма от 1,00 кв.м армираща мрежа за един квадратен метър крайна 

продукция „изпълнение на топлоизолация ЕРS 8 см“ и последващата я „шпакловка по фасада“  

не може да се изпълни изискването за два слоя шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, 

посочено в цитираните по-горе архитектурни детайли. За спазване на детайлите от одобрения 

инвестиционен проект, е необходимо за 1 кв.м положена топлоизолация/шпакловка по фасада 

да се вложат минимум 2 кв.м стъклофибърна мрежа. 

Ето защо комисията счита, че за вида СМР „шпакловка по фасадни стени“ със зададено 

количество за изпълнение 1 346 кв.м участникът не е предвидил влагането на цялото 

количество материали (мрежа) изискуемо съгласно инвестиционния проект, а следователно и 

следващите ги задължителни разходи за изпълнение на поръчката с изискуемото качество.   

т. 2 В представената единична цена за натуралния вид СМР „обръщане страници на 

прозорци–вътрешно“, в частта й за материали, участникът е предвидил влагане на следните 

видове материали : „…ъглови профили, грунд и шпакловка”. Влагането на тези материали е 

обезпечено и със съответни разходи. 

Съгласно приложения архитектурен детайл от инвестиционния проект – Д2 (чертеж 

4/6) обръщането на страниците на прозорците вътрешно се извършва с мазилка с дебелина (по 

4-те вътрешни страници на прозорците) 2 см-позиция 14 от Д2.  

Следователно, при определяне на видовете материали за изпълнение на единица обем 

от този вид работа участникът не е спазил одобрения инвестиционен проект. От това 

обстоятелство, съответно и така определените от участника разходи за материали в размер  

2,79 лв. за един метър (франко обекта) не кореспондират по никакъв начин на предварително 

обявените изисквания на инвестиционния проект. Това от своя страна дава съответното 

отражение и върху определената, от участника, обща цена за изпълнение предмета на 

поръчката.  

т. 3  В представената единична цена за натуралния вид СМР „доставка и монтаж на 

подпрозоречна дъска до 24 см – вътре” са определени само разходи за материали, и по-

конкретно „...вътрешна подпрозоречна дъска“. Участникът не е предвидил разходи за труд, а 

единствено разходи за доставка франко обекта на изискуемия материал за този вид работа, 

което означава, че липсва и ангажимент за монтажа му. Както  е видно и от наименованието на 

вида работа, и от документацията за настоящата поръчка, монтирането на вътрешната 

подпрозоречна дъска е задължително изискване/предварително обявено условие, включено в 

предмета на поръчката. С това условие, участникът очевидно или не се е съобразил или е 

пропуснал за предвиди, но и в двата случая единичната цена би била по-висока, което от своя 

страна би довело и до по-висока обща цена за изпълнение на строежа. Следователно, 
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предложената в случая анализна цена на този вид СМР не включва всички необходими 

разходи за ицпълнение на поръчката в  задължителния обем/обхват  и с изискуемото се 

качество.   

 

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2 и т.3) комисията намира, че предложената, от 

участника, обща цена за изпълнение предмета на поръчката, не включва влагането на всички 

задължително изискуеми видове и количества материали и дейности, в едно със 

съпътстващите ги и произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща 

цена не обезпечава изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен 

проект качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, 

и по-конкретно : МI. Топлинно изолиране на външни стени и МII. Подмяна на дървена и 

метална дограма с PVC стъклопакет. Налице е противоречие с декларираното, от участника, 

по т. V от представеното Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното 

ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на  „КИЛТЕКС” ЕООД гр. София и 

ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 

 

5. Участник № 5 „КЛАС Бойчев” ЕООД гр. Стара Загора  

Участникът представя Ценово предложение в оригинал с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата за изпълнение предмета на поръчката обща цена без ДДС 

299 704,85 лв.  не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени 

следните технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 6,05 лв/чч; 

ДСР – 15%; ДР върху труда – 100%; ДР върху механизацията – 40% и печалба – 10 %. 

Представена е  в оригинал с подпис и печат на участника  КСС, изготвена по образец № 5. 

Комисията извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да 

било изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, 

предложена от участника в образец № 4 – Ценово Предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

съдържаща посочените, в образец № 4, технико-икономически показатели на ценообразуване. 

Отделно от горното при извършения преглед и анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 

т. 1 В представените единични цени, за натуралния вид СМР „изпълнение на 

топлоизолация ЕРS 8 см“ - анализ*421001249, липсват/не са предвидени разходи за влагане на 

всички видове материали, изискуеми съгласно приложените, към документацията детайли по 

част Архитектурна от одобрения инвестиционен проект и по-конкретно : 

Съгласно коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 4/6), е 

необходимо шпакловката, положена над топлоизолацията, да се изпълни в два слоя, като 

всеки от тях се армира със стъклифибърна мрежа. 



12 
 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински 

център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“, финансиран от Националния доверителен екофонд 

 

За вида материал „армираща мрежа стъклофибърна“, включен за изпълнение на 

коментирания натурален вид СМР, участникът е посочил разходна норма 1,12 квадратни 

метра.  

В другата предложена единична цена за натуралния вид СМР „шпакловка по фасадни 

стени“ - анализ*421001251 изцяло липсва посочване влагането на стъклофибърна армираща 

мрежа. 

 

При така определената разходна норма от 1,12 кв.м за един квадратен метър крайна 

продукция „шпакловка по фасада“ е обективно невъзможно да се изпълни изискването за два 

слоя шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, посочено в коментираните по-горе 

архитектурни детайли. За спазване на детайлите от одобрения инвестиционен проект е 

необходимо за 1 кв.м шпакловка по фасада да се вложат минимум 2 кв.м стъклофибърна 

мрежа. Следователно в предложената анализна цена за този вид СМР участникът не е 

предвидил за влагане минимално изискуемото се количество стъклофибърна мрежа  и 

съответно налагащите се последващи  разходи за този материал.  

Ето защо комисията счита, че за вида СМР „шпакловка по фасадни стени“ със зададено 

количество за изпълнение 1 346 кв.м участникът не е предвидил влагането на цялото 

количество материали (дюбели и мрежа) изискуемо съгласно инвестиционния проект, а 

следователно и следващите ги задължителни разходи за изпълнение на поръчката с 

изискуемото качество.   

 

т. 2 В представената единична цена за натуралния вид СМР “обръщане на страници на 

прозорци - външно“ – анализ 8255081043, участникът не е предвидил влагане на изискуемата 

топлоизолация, по външните страници на прозорците, така както това се изисква съгласно 

приложения архитектурен детайл от инвестиционния проект – Д2 (чертеж 4/6). Вместо това, е 

предложено да се вложи вароциментов разтвор и цимент в торби. Отделно от това не са 

предвидени за влагане и следните изискуеми материали : водооткапващ профил-позиция 13 от 

Д2 и ъглов защитен профил с интегрирана мрежа-позиция 17 от същия детайл. Както е видно 

участникът е предложил да вложи други материали, а изискуемите се по проекта такива 

изцяло липсват. 

Ето защо комисията  намира, че така посочената единична цена е неправилно 

съставена, тъй като тя не отразява всички изискуеми разходи, произтичащи от одобрения 

инвестиционен проект за направа на единица обем от този натурален вид СМР  - липсват 

разходи за горепосочения топлоизолационен материал и профили (както и съпътсващите ги 

допълнителни такива). 

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1 и т.2) комисията намира, че предложената, от 

участника, обща цена за изпълнение предмета на поръчката, не включва влагането на всички 

задължително изискуеми видове и количества материали и дейности, в едно със 

съпътстващите ги и произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща 

цена не обезпечава изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен 

проект качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, 

и по-конкретно : МI. Топлинно изолиране на външни стени и МII. Подмяна на дървена и 

метална дограма с PVC стъклопакет. Налице е противоречие с декларираното, от участника, 

по т. V от представеното Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното 

ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват…“. 
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Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на  „КЛАС Бойчев” ЕООД гр. Стара 

Загора и ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 

 

 

6. Участник № 6 ЕТ„МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ” гр. Хасково  

Участникът представя Ценово предложение в оригинал с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата за изпълнение предмета на поръчката обща цена без ДДС 332 

294,37 лв.  не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени следните 

технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 3,12 лв/чч; ДСР – 

4%; ДР върху труда – 80%; ДР върху механизацията – 25% и печалба – 10 %. Представена е в 

оригинал, с подпис и печат на участника КСС, изготвена по образец № 5. Комисията извърши 

проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да било 

изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, предложена от 

участника в образец № 4 – Ценово Предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

изчислена на база технико-икономически показатели : ср часова ставка – 3,12 лв/чч; ДСР – 

4%; ДР върху труда – 80%; ДР върху механизацията – 25% и печалба – 10 %. Комисията 

установи идентичност между предложените единични цени и КСС. 

. Отделно от горното комисията констатира, че определените единични анализни цени 

са съобразени с изискванията и условията, посочени в архитектурните детайли на одобрения 

инвестиционен проект. Участникът е предвидил за влагане всички изискуеми видове и 

количества материали, в едно с произтичащите от това разходи. Предвидени са и всички 

видове разходи в изискуемия обхват и съдържание.  

 

            Като взе предвид всички тези констатации, комисията намира, че представеното от 

участника Ценово предложение, ведно със съпътстващите го документи, отговаря на 

предварително обявените условия, поради коет в съответствие с реда, определен от възложителя 

в т. 27.10. от  Документацията за участие, офертата на участника следва да се допусне до по-нататъшно 

разглеждане, а именно: разглеждане на Техническото предложение. 

7. Участник № 7 „Саграда” ООД гр. Пловдив  

Участникът представя Ценово предложение в оригинал с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата за изпълнение предмета на поръчката обща цена без ДДС 308 

409,71 лв. не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени следните 

технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 4,50 лв/чч; ДСР – 

10%; ДР върху труда – 100%; ДР върху механизацията – 30% и печалба – 10 %. Представена е 

в оригинал, с подпис и печат на участника КСС, изготвена по образец № 5. Комисията 

извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да било 
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изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, предложена от 

участника в образец № 4 – Ценово предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

съдържаща посочените, в образец № 4, технико-икономически показатели на ценообразуване. 

Отделно от горното при извършения преглед и анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 

т. 1 В представените единични цени за натуралния вид СМР „шпакловка по фасадни 

стени“–анализ № 6, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички видове 

материали, изискуеми съгласно детайли по част Архитектурна от одобрения инвестиционен 

проект и по-конкретно : 

Съгласно детайл Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 4/6), е необходимо 

шпакловката, положена над топлоизолацията, да се изпълни в два слоя, като всеки от тях се 

армира със стъклифибърна мрежа. 

За вида материал „армираща мрежа стъклофибърна“, включен за изпълнение на 

коментирания натурален вид СМР, участникът е посочил разходна норма 1,10 квадратни 

метра.  

Комисията извърши проверка и в другата предложена единична цена за натуралния вид СМР 

„изпълнение на топлоизолация ЕРS 8 см“  - анализ № 5,  при което се установи, че също 

изцяло липсва  влагането на стъклофибърна армираща мрежа. При така определената от 

участника разходна норма от 1,10 кв.м армираща мрежа за един квадратен метър крайна 

продукция „изпълнение на топлоизолация ЕРS 8 см“ и последващата я „шпакловка по фасада“  

не може да се изпълни изискването за два слоя шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, 

посочено в цитираните по-горе архитектурни детайли. За спазване на детайлите от одобрения 

инвестиционен проект, е необходимо за 1 кв.м положена топлоизолация/шпакловка по фасада 

да се вложат минимум 2 кв.м стъклофибърна мрежа. 

Ето защо комисията счита, че за вида СМР „шпакловка по фасадни стени“ със зададено 

количество за изпълнение 1 346 кв.м участникът не е предвидил влагането на цялото 

количество материали (мрежа) изискуемо съгласно инвестиционния проект, а следователно и 

следващите ги задължителни разходи за изпълнение на поръчката с изискуемото качество.   

т. 2  В представените единични цени за натуралния вид СМР „оформяне на цокли“ – 

анализ № 9, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички необходими количества от 

видовете материали, изискуеми съгласно приложените, към документацията, детайли по част 

Архитектурна от одобрения инвестиционен проект и по-конкретно : 

Съгласно архитектурен детайл Д4 (позиция № 12), видът на топлоизолационния 

материал за изпълнение на енергоспестяващите дейности по цокъла на сградата е с дебелина 8 

см – XPS, което е предвидено от участника. В същото време, при посочване на разхода от този 

вид материал за направата на единица обем от този натурален вид СМР (разходна норма) е 

определено количество 0,06 куб м за 1 кв.м оформен цокъл. Така определеното, от участника, 

количество за разход на XPS за направа на цокъла, гарантира максимална дебелина на 

топлоизолационния материал от 6 см, вместо изискуемата дебелина от 8 см. За изпълнението 

на 221 кв.м, предвидени съгласно проектната документация, участникът е определил да вложи 

13,26 м3 топлоизолационен материал XPS, с което максималната дебелина на 

топлоизолацията по цокъла съответно ще се получи 6 см. Съгласно изготвеното енергийно 

обследвано и инвестиционния проект е задължително дебелината на топлоизолацията по 

цокъла да бъде 8 см, което означава, че за 1 кв.м цокълна повърхност е необходимо да се 

предвиди разход от минимум 0,08 м3 топлоизолационен материал (в случая XPS). 

Следователно в предложената анализна цена за този вид СМР участникът не е 

предвидил влагането на минимално изискуемото се количество топлоизолационен материал, 
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респективно не е включил всички разходи, необходими  за изпълнението  на поръчката в 

предвидения обем/обхват и с изискуемото се качество.   

т. 3  В представените единични цени за натуралния вид СМР „обръщане на страници 

на прозорци външно“ – анализ № 14, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички 

видове материали, изискуеми съгласно приложените към документацията детайли по част 

Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно детайли – Д2(чертеж 4/6), е необходимо при изпълнение на този вид СМР, да 

се предвиди водооткапващ профил-позиция 13 от Детайла. Комисията направи преглед и в 

останалите анализни цени – топлоизолация по фасади; шпакловка по фасади; подмяна 

дограма, предложени от участника, при което се установи, че изискуемият се водооткапващ 

профил не е предвиден за влагане в нито една от тях.  

Следователно, в предложената анализна цена за този вид СМР участникът не е 

предвидил разходи за изискуемия се материал водооткапващ профил, който е задължителен 

елемент съгласно одобрения инвестиционен проект, и респективно не е предвидил и 

налагащите се последващи  разходи за влагане/монтаж на този материал. Това едовело до 

определянето и предлагането на единична цена, която не обезпечава изпълнение на поръчката 

в предвидения обем/обхват и с изискуемото се качество. 

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2 и т.3) комисията намира, че предложената, от 

участника, обща цена за изпълнение предмета на поръчката, не включва влагането на всички 

задължително изискуеми видове и количества материали и дейности, в едно със 

съпътстващите ги и произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща 

цена не обезпечава изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен 

проект качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, 

и по-конкретно : МI. Топлинно изолиране на външни стени и МII. Подмяна на дървена и 

метална дограма с PVC стъклопакет. Налице е противоречие с декларираното, от участника, 

по т. V от представеното Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното 

ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на  „Саграда” ООД гр. Пловдив  и 

ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 

8. Участник № 8 ЕТ„Капител-Пантелей Сивков” гр. Кърджали  

Участникът представя Ценово предложение в оригинал, с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата за изпълнение предмета на поръчката обща цена без ДДС  

294 483,73 лв. не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени 

следните технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 4,00 лв/чч; 

ДСР – 15%; ДР върху труда – 120%; ДР върху механизацията – 50% и печалба – 6 %. 

Представена е в оригинал, с подпис и печат на участника  КСС, изготвена по образец № 5. 

Комисията извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да 

било изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, 

предложена от участника в образец № 4 – Ценово предложение. За всеки вид СМР от 

предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, съдържаща посочените в 

образец № 4 технико-икономически показатели на ценообразуване. 
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Отделно от горното, при извършения преглед и анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 

т. 1 В представените единични цени, за натуралния вид СМР „изпълнение на 

топлоизолация ЕРS 8 см“ –анализ № 5, липсват/не са предвидени разходи за влагане на 

всички видове материали, изискуеми се съгласно приложените, към документацията детайли 

по част Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 4/6), е 

необходимо посоченият топлоизолационен материал да се закрепи към фасадния зид на 

сградата посредством фиксиращи дюбели, като е указано тези елементи (фиксиращите 

дюбели) да бъдат в минимално изискуемо количество: 6 броя за 1 кв.м. Вместо това 

минимално изискуемо количество дюбели, участникът предвижда да вложи 4 броя фиксиращи 

дюбели за направа на 1 кв.м топлоизолация по фасадата. 

Т.е. участникът не е предвидил влагането на минимално изискуемите материали за 

изпълнение на единица обем за този вид СМР, от което следва и неправилно определяне на 

разходите, необходими за реализирането на изискуемия обем от 1 346 кв.м за този вид работа. 

Комисията категорично счита, че влагането на по-малко дюбели от минимално изискуемите 

по Детайлите от инвестиционния проект, неминуемо би довело до влошаване качеството на 

изпълнение на строителството. От друга страна, така определените разходи за този вид СМР 

(намалени за сметка на влагания по-малко от предвидения материал) не обезпечават 

изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на инвестиционния проект и 

това обстоятелство представлява основание за отстраняване.  

т. 2 В представената единична цена за натуралния вид СМР „шпакловка по фасадни 

стени“ липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички видове и количества 

материали, изискуеми се съгласно приложените, към документацията, детайли по част 

Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 4/6), е 

необходимо шпакловката, положена над топлоизолацията, да се изпълни в два слоя, като 

всеки от тях се армира със стъклофибърна армираща мрежа, при което първият пласт мрежа 

се фиксира към повърхността на фасадата, вкл и в ограждащата тухлена стена, чрез 

разполагане/набиване на минимум 4 броя дюбели в един квадратен метър от положената 

мрежа-позиция № 8 от приложения архитектурен детайл Д1; позиция № 10 от приложения 

архитектурен детайл Д2 и позиция № 15 от приложения архитектурен детайл Д3. 

В предложената анализна цена, участникът не е предвидил за влагане/липсват изцяло  

изискуемите се дюбели.  

Отделно от това, за вида материал „армираща мрежа стъклофибърна“, включен за 

изпълнение на коментирания натурален вид СМР, участникът е посочил разходна норма 1,12 

квадратни метра. При така определената, от участника разходна норма от 1,12 кв.м за един 

квадратен метър крайна продукция „шпакловка по фасада“ не може да се изпълни 

изискването за два слоя шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, посочено в цитираните 

по-горе архитектурни детайли. За спазване на детайлите от одобрения инвестиционен проект е 

необходимо за 1 кв.м шпакловка по фасада да се вложат минимум 2 кв.м стъклофибърна 

мрежа. 

Следователно в предложената анализна цена за този вид СМР участникът не е 

предвидил за влагане минимално изискуемото се количество стъклофибърна мрежа  и 

съответно налагащите се последващи  разходи за този материал.  

Ето защо комисията счита, че за вида СМР „шпакловка по фасадни стени“ със зададено 

количество за изпълнение 1 346 кв.м участникът не е предвидил влагането на цялото 

количество материали (дюбели и мрежа) изискуемо се съгласно инвестиционния проект, а 
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следователно и следващите ги задължителни разходи за изпълнение на поръчката с 

изискуемото качество.   

Предвид тези констатации и в рамките на своята компетентност комисията счита за 

необходимо да посочи, че и добре известно, че част от предлаганите на пазара 

топлоизолационни системи, вкл. производители и търговци, не предвиждат закрепване на 

армиращата стъклофибърна мрежа чрез фиксиращи дюбели към фасадния зид на сградата. 

Това обстоятелство обаче не влияе и не променя по никакъв начин изискванията, посочени в 

инвестиционния проект. Евентуалната промяна в това отношение от една страна би била 

възможна единствено и само при съгласие на проектанта, дадено по съответния 

законоустановен ред, а от друга при  наличие на разрешение на възложителя за представяне на 

варианти за изпълнение в офертата, изрично посочено в обявлението за поръчката.  А такова 

не е налице в обявлението. Ето защо комисията  е категорична в становището си, че  

спазването на одобрения инвестиционен проект, съставляващ част от цялостната 

документация за поръчката, е абсолютно задължително  и за да бъдат оценявани и класирани 

офертите на участниците, те трябва да съответстват изцяло на изискванията за изпълнение на 

строителството.  

т. 3 В представените единични цени, за натуралния вид СМР „оформяне на цокли“ – 

анализ № 9, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички необходими количества и 

видове материали, изискуеми съгласно приложените, към документацията, детайли по част 

Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно архитектурен детайл Д4 (позиция № 12), видът на топлоизолационния 

материал за изпълнение на енергоспестяващите дейности по цокъла на сградата е XPS с 

дебелина 8 см. Вместо, изискуемата по Детайла  дебелина на топлоизолационния материал, 

участникът предлага да вложи материал с дебелина 40 мм, което е недопустимо съгласно 

условията и изискванията на поръчката. Отделно от това при изпълнението на този вид СМР, 

участникът не предвижда полагане на стъклофибърна мрежа, така както се изисква съгласно 

коментирания Детайл-позиция №8 от същия. На трето място, в предложената анализна цена за 

този вид СМР е предвидено закрепване на топлоизолацията към цокълната стена с 4 броя 

фиксиращи дюбели, което противоречи на изискуемото се от инвестиционния проект, а 

именно: Закрепването на топлоизолацията към фасадните стени/зидове да се изпълни чрез 

разполагане на минимум 6 броя фиксиращи дюбели. 

Следователно за вида СМР „оформяне на цокли“ участникът не е предвидил  разходи за   

доставка на всички видове материали(стъклофибърна мрежа; XPS 8 см) и количества 

материали(фиксиращи дюбели), изискуеми се съгласно инвестиционния проект, а така и 

последващите задължителни разходи за влагането им.   

т. 4  В представените единични цени, за натуралния вид СМР „обръщане на страници 

на прозорци външно“ – анализ № 14, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички 

видове материали, изискуеми се съгласно приложените към документацията детайли по част 

Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно детайли – Д2(чертеж 4/6) е необходимо при изпълнение на този вид СМР да 

се предвиди и вложи водооткапващ профил-позиция 13 от Детайла. Комисията направи 

преглед и в останалите анализни цени – топлоизолация по фасади; шпакловка по фасади; 

подмяна дограма, предложени от участника, при което се установи, че изискуемия се 

водооткапващ профил не е предвиден за влагане в нито една от тях. Следователно,  в 

предложената анализна цена за този вид СМР участникът не е предвидил разходи за доставка 

на изискуемия се материал водооткапващ профил, който е задължителен елемент съгласно 

одобрения инвестиционен проект и респективно не е предвидил и налагащите се последващи 

разходи за този материал. Това води след себе си посочване на единична цена, неотговаряща и 

негарантираща изпълнение на строителството с изискуемото качество. 
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Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2, т.3 и т.4) комисията намира, че предложената, 

от участника, обща цена за изпълнение предмета на поръчката, не включва влагането на 

всички задължително изискуеми се видове и количества материали, в едно със съпътстващите 

ги и произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща цена не 

обезпечава по никакъв начин изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения 

инвестиционен проект качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна 

ефективност на сградата, и по-конкретно : МI. Топлинно изолиране на външни стени и МII. 

Подмяна на дървена и метална дограма с PVC стъклопакет. 

. Налице е противоречие с декларираното, от участника, по т. V от представеното 

Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното ценово предложение включва 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

Преустановява разглеждането на офертата на    ЕТ„Капител-Пантелей Сивков” гр. 

Кърджали и предлага на възложителя да  отстрани този участник от процедурата 

Участник № 9 „НСК София” ЕООД гр. София  

Участникът представя Ценово предложение в оригинал, с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата за изпълнение предмета на поръчката обща цена без ДДС  

281 625,11 лв.  не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени 

следните технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 4,20 лв/чч; 

ДСР – 10%; ДР върху труда – 90%; ДР върху механизацията – 50% и печалба – 10 %. 

Представена е в оригинал, с подпис и печат на участника КСС, изготвена по образец № 5. 

Комисията извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да 

било изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, 

предложена от участника в образец № 4 – Ценово предложение. За всеки вид СМР от 

предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, съдържаща посочените в 

образец № 4 технико-икономически показатели на ценообразуване. 

Отделно от горното, при извършения преглед и анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 

т. 1 В представената единична цена, за натуралния вид СМР „изпълнение на 

топлоизолация ЕРS 8 см“-анализ № 5, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички 

количества материали, изискуеми съгласно приложените, към документацията, детайли по 

част Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно Детайл – Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 4/6), е необходимо 

шпакловката, положена над топлоизолацията, да се изпълни в два слоя като всеки от тях се 

армира със стъклофибърна армираща мрежа, при което първият пласт мрежа се фиксира към 

повърхността на фасадата, вкл и в ограждащата тухлена стена, чрез разполагане/набиване на 

минимум 4 броя дюбели в един квадратен метър от положената мрежа. 

За материала „мрежа стъклофибър“, включен за изпълнението на коментирания 

натурален вид СМР, участникът е предвидил разходна норма 1,00 квадратни метра. При така 

определената, от участника, разходна норма от 1,00 кв.м за един квадратен метър крайна 

продукция за този вид СМР, обективно е невъзможно да се изпълни изискването за два слоя 
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шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, посочено в цитираните  по-горе архитектурни 

детайли. За спазване на детайлите от одобрения инвестиционен проект, е необходимо за 1 кв.м 

топлоизолация по фасадата на сградата да се вложат минимум 2 кв.м стъклофибърна мрежа. 

Комисията прегледа и представената анализна цена,  в частта предвидени материали за 

вида СМР „шпакловка по фасадни стени”, при което се установи, че предложеният за влагане 

материал е само „…смес шпакловъчна”. Или категорично се потвърждава изводът, че 

предвидената стъклофибърна мрежа, която участникът възнамерява да вложи при изпълнение 

на строителството е само 1 кв.м за 1 кв.м готова фасада.  

Ето защо комисията намира, че за вида СМР „изпълнение на топлоизолация ЕРS 8 см“, 

респ. „шпакловка по фасадни стени“ със зададено количество за изпълнение 1 346 кв.м не са 

предвидени разходи за всички задължително изискуеми се количества материали (мрежа) 

съгласно инвестиционния проект.   

Предвид тези констатации и в рамките на своята компетентност комисията счита за 

необходимо да посочи, че и е добре известно, че част от предлаганите на пазара 

топлоизолационни системи, вкл. производители и търговци, не предвиждат закрепване на 

армиращата стъклофибърна мрежа чрез фиксиращи дюбели към фасадния зид на сградата. 

Това обстоятелство обаче не влияе и не променя по никакъв начин изискванията, посочени в 

инвестиционния проект. Евентуалната промяна в това отношение, от една страна би била 

възможна единствено и само при съгласие на проектанта, дадено по съответния 

законоустановен ред, а от друга при  наличие на разрешение на възложителя за представяне на 

варианти за изпълнение в офертата, изрично посочено в обявлението за поръчката.  А такова 

не е налице в обявлението. Ето защо комисията  е категорична в становището си, че  

спазването на одобрения инвестиционен проект, съставляващ част от цялостната 

документация за поръчката, е абсолютно задължително  и за да бъдат оценявани и класирани 

офертите на участниците, те трябва да съответстват изцяло на изискванията за изпълнение на 

строителството.  

т. 2 В представените единични цени за натуралния вид СМР „обръщане на страници 

на прозорци външно“ – анализ № 14, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички 

видове материали, изискуеми съгласно приложените, към документацията детайли по част 

Архитектурна от одобрения инвестиционен проект и по-конкретно : 

Съгласно детайли – Д2(чертеж 4/6), е необходимо при изпълнение на този вид СМР, да 

се предвиди водооткапващ профил-позиция 13 от Детайла, както и ъглов защитен профил- 

позиция 17 от Детайла. Комисията направи преглед и в останалите анализни цени – 

топлоизолация по фасади; шпакловка по фасади; подмяна дограма, предложени от участника, 

при което се установи, че изискуемият водооткапващ профил не е предвиден за влагане в нито 

една от тях.  

Следователно в предложената анализна цена за този вид СМР, участникът не е 

предвидил разходи за доставка на  изискуемите се материали: водооткапващ профил и ъглов 

защитен профил, които са задължителни елементи съгласно одобрения инвестиционен проект, 

респективно  не е предвидил и налагащите се последващи разходи за  влагането на тези два 

вида материали. Това води след себе си посочване на единична цена, неотговаряща и 

негарантираща изпълнение на поръчката за строителство в предвидения обем и обхват и с 

изискуемото се качество. 

т. 3 В представената единична цена за натуралния вид СМР „външно боядисване по 

страници до 20 см” в частта й за материали, участникът е предвидил влагане на латекс, т.е. 

предложил е фасадните страници на подменената дограма да се боядисат с латекс.  

Съгласно приложения архитектурен детайл от инвестиционния проект – Д2 (чертеж 

4/6) външното боядисване на страниците на подменената дограма е предвидено да се изпълни 

със силикатна мазилка – позиция 11 от Д2.  
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Следователно, при определяне на видовете материали за изпълнение на единица обем 

от този вид работа участникът не е спазил условията на одобрения инвестиционен проект, 

което е довело до  това, че определените от него разходи за материали  от 0,63 лв за един 

метър (франко обекта) не обезпечават по никакъв начин изпълнението на това изискване на 

инвестиционния проект.  Това неминуемо се отразява и на определената от участника 

предложена обща цена за изпълнение на поръчката, като я прави некоректна и необезпечаваща 

изпълнението на поръчката в предвидения обем и обхват и с изискуемото се качество. 

 

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2 и т.3) комисията намира, че предложената, от 

участника, обща цена за изпълнение предмета на поръчката, не включва влагането на всички 

задължително изискуеми се видове и количества материали, в едно със съпътстващите ги и 

произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща цена не обезпечава 

по никакъв начин изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен проект 

качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, и по-

конкретно : МI. Топлинно изолиране на външни стени и МII. Подмяна на дървена и метална 

дограма с PVC стъклопакет. 

. Налице е противоречие с декларираното, от участника, по т. V от представеното 

Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното ценово предложение включва 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

Преустановява разглеждането на офертата на    „НСК София” ЕООД гр. София и 

предлага на възложителя да  отстрани този участник от процедурата 

 

10.Участник № 10 „Билд Инвест” ЕООД гр. Кърджали  

Участникът представя Ценово предложение в оригинал, с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата за изпълнение предмета на поръчката обща цена без ДДС  279 

367,49 лв. не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени следните 

технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 3,80 лв/чч; ДСР – 

1%; ДР върху труда – 80%; ДР върху механизацията – 30% и печалба – 5%. Представена е в 

оригинал, с подпис и печат на участника КСС, изготвена по образец № 5. Комисията извърши 

проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да било 

изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, предложена от 

участника в образец № 4 – Ценово предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

изчислена на база технико-икономически показатели : ср часова ставка – 3,80 лв/чч; ДСР – 

1%; ДР върху труда – 80%; ДР върху механизацията – 30% и печалба – 5%. Комисията 

установи идентичност между предложените единични цени и КСС. 

.        Отделно от горното комисията констатира, че определените единични анализни цени са 

съобразени с изискванията и условията, посочени в архитектурните детайли на одобрения 

инвестиционен проект. Участникът е предвидил за влагане всички изискуеми видове и 
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количества материали, в едно с произтичащите от това разходи. Предвидени са и всички 

видове разходи в изискуемия обхват и съдържание.  

 

            Като взе предвид всички тези констатации, комисията намира, че представеното от 

участника Ценово предложение, ведно със съпътстващите го документи, отговаря на 

предварително обявените условия, поради коет в съответствие с реда, определен от възложителя 

в т. 27.10. от  Документацията за участие, офертата на участника следва да се допусне до по-нататъшно 

разглеждане, а именно: разглеждане на Техническото предложение. 

11. Участник № 11 „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63” ЕООД гр. Самоков : 

Участникът представя Ценово предложение в оригинал, с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата за изпълнение предмета на поръчката обща цена без ДДС 

280 405,99 лв. не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени 

следните технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 3,60 лв/чч; 

ДСР – 8%; ДР върху труда – 90%; ДР върху механизацията – 25% и печалба – 8 %. 

Представена е в оригинал, с подпис и печат на участника КСС, изготвена по образец № 5. 

Комисията извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да 

било изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, 

предложена от участника в образец № 4 – Ценово предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

съдържаща посочените, в образец № 4, технико-икономически показатели на ценообразуване. 

Отделно от горното, при извършения преглед и анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията  установи: 

т. 1 В представената единична цена за натуралния вид СМР „изпълнение на 

топлоизолация ЕРS 8 см“ - анализ № 16.065, участникът е предвидил при изпълнение на 

единица обем, т.е. за 1 кв.м, да вложи 5 броя дюбели. 

Съгласно детайл Д1 по част Архитектурна на одобрения инвестиционен проект, е 

необходимо за 1 квм топлоизолация да се вложат минимум 6 броя фиксиращи дюбели – 

позиция № 7 от Детайл 1. 

Т.е. участникът не е предвидил влагането на минимално изискуемите материали за 

изпълнение на единица обем за този вид СМР, от което следва и неправилно определяне на 

разходите, необходими за реализирането на изискуемия обем от 1 346 кв.м за този вид работа. 

Комисията категорично счита, че влагането на по-малко дюбели от минимално изискуемите 

по Детайлите от инвестиционния проект, неминуемо би довело до влошаване качеството на 

изпълнение на строителството. От друга страна, така определените разходи за този вид СМР 

(намалени за сметка на влагания по-малко от предвидения материал) не обезпечават 

изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на инвестиционния проект и 

това обстоятелство представлява основание за отстраняване.  

 

т. 2  В представената единична цена – анализ 16.065, за натуралния вид СМР 

„шпакловка по фасадни стени“ липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички 

видове и количества материали изискуеми съгласно приложените, към документацията 

детайли по част Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 4/6), е 

необходимо шпакловката, положена над топлоизолацията, да се изпълни в два слоя, като 

всеки от тях се армира със стъклофибърната армираща мрежа, при което първият пласт 
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мрежа се фиксира към повърхността на фасадата, вкл и в ограждащата тухлена стена, чрез 

разполагане/набиване на минимум 4 броя дюбели в един квадратен метър от положената 

мрежа-позиция № 8 от приложения архитектурен детайл Д1; позиция № 10 от приложения 

архитектурен детайл Д2 и позиция № 15 от приложения архитектурен детайл Д3. 

В предложената анализна цена, участникът не е предвидил за влагане на изискуемите 

дюбели,  и следователно участникът не е предвидил и налагащите се последващи, разходи за 

тях. Отделно от това, за вида материал „армираща мрежа стъклофибърна“, включен за 

изпълнение на коментирания натурален вид СМР, участникът е посочил разходна норма 1,18 

квадратни метра. При така определената, от участника разходна норма  от 1,18 квм за един 

квадратен метър крайна продукция „шпакловка по фасада“ обективно е невъзможно да се 

изпълни изискването за два слоя шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, посочено в 

коментираните по-горе архитектурни детайли. За спазване на детайлите от одобрения 

инвестиционен проект е необходимо за 1 кв.м шпакловка по фасада да се вложат минимум 2 

кв.м стъклофибърна мрежа. 

Т.е. участникът не е предвидил влагането на минимално изискуемите материали за 

изпълнение на единица обем за СМР„шпакловка по фасадни стени“, от което следва и 

неправилно определяне на разходите, необходими за реализирането на изискуемия обем от 

1 346 кв.м за този вид работа. Комисията категорично счита, че влагането на по-малко 

материал (стаклофибърна мрежа) от минимално изискуемото по Детайлите от инвестиционния 

проект, неминуемо би довело до влошаване качеството на изпълнение на строителството. От 

друга страна, така определените разходи за този вид СМР (намалени за сметка на влагания по-

малко от предвидения материал) не обезпечават изпълнение на строителството в съответствие 

с изискванията на инвестиционния проект и това обстоятелство представлява основание за 

отстраняване.  

т. 3   В представената единична цена за натуралния вид СМР “оформяне на цокли“-

анализ 16.065-3, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички материали, изискуеми 

съгласно приложените към документацията детайли по част Архитектурна от одобрения 

инвестиционен проекть а именно: 

Съгласно приложения Детайл  Д4  е необходимо топлоизолационният материал (в 

случая XPS 80 mm) да се закрепи в стоманобетоновата цокълна стена чрез набиване на 

фиксиращи дюбели с минимално изискуемо количество на единица повърхност – 6 броя 

(позиция № 6 от Д4). Вместо това минимално изискуемо количество дюбели участникът 

предлага да вложи 5 броя. Отделно от това участникът не е предвидил за влагане  и 

изискуемите минимум 4 броя фиксиращи дюбели за стъклофибърната мрежа-позиция №8 от 

Д4, Това от своя страна води до определяне на по-ниско ниво на доставните разходи за 

материали, респективно  на  последващите монтажни разходи при изпълнение на този вид 

СМР.  

Предвид тези констатации и в рамките на своята компетентност комисията счита за 

необходимо да посочи, че и е добре известно, че част от предлаганите на пазара 

топлоизолационни системи, вкл. производители и търговци, не предвиждат закрепване на 

армиращата стъклофибърна мрежа чрез фиксиращи дюбели към фасадния зид на сградата. 

Това обстоятелство обаче не влияе и не променя по никакъв начин изискванията, посочени в 

инвестиционния проект. Евентуалната промяна в това отношение, от една страна би била 

възможна единствено и само при съгласие на проектанта, дадено по съответния 

законоустановен ред, а от друга при  наличие на разрешение на възложителя за представяне на 

варианти за изпълнение в офертата, изрично посочено в обявлението за поръчката.  А такова 

не е налице в обявлението. Ето защо комисията  е категорична в становището си, че  

спазването на одобрения инвестиционен проект, съставляващ част от цялостната 

документация за поръчката, е абсолютно задължително  и за да бъдат оценявани и класирани 
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офертите на участниците, те трябва да съответстват изцяло на изискванията за изпълнение на 

строителството.  

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2 и т.3) комисията намира, че предложената, от 

участника, обща цена за изпълнение предмета на поръчката, не включва влагането на всички 

задължително изискуеми се видове и количества материали, в едно със съпътстващите ги и 

произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща цена не обезпечава 

по никакъв начин изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен проект 

качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, и по-

конкретно : МI. Топлинно изолиране на външни стени. 

. Налице е противоречие с декларираното, от участника, по т. V от представеното 

Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното ценово предложение включва 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

Преустановява разглеждането на офертата на    „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63” ЕООД гр. 

Самоков и предлага на възложителя да  отстрани този участник от процедурата 

 

12. Участник № 12 ЕТ„АС-СТРОЙ-Янко Славчев” гр. Самоков : 

Участникът представя Ценово предложение в оригинал, с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката – 

255 116,07 лв, не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени 

следните технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 3,80 лв/чч; 

ДСР – 7%; ДР върху труда – 80%; ДР върху механизацията – 30% и печалба – 6%. 

Представена е в оригинал, с подпис и печат на участника  КСС, изготвена по образец № 5. 

Комисията извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да 

било изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, 

предложена от участника в образец № 4 – Ценово предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

съдържаща посочените, в образец № 4, технико-икономически показатели на ценообразуване. 

Отделно от горното, при извършения преглед и анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 

т. 1 В представената единична цена за натуралния вид СМР „изпълнение на 

топлоизолация ЕРS 8 см“ - анализ № 16.065, участникът е предвидил, при изпълнение на 

единица обем, т.е. за 1 кв.м, да вложи 5 броя дюбели. 

Съгласно детайл Д1 по част Архитектурна на одобрения инвестиционен проект е 

необходимо за 1 кв.м топлоизолация да се вложат минимум 6 броя фиксиращи дюбели – 

позиция № 7 от Детайл 1. 

Т.е. участникът не е предвидил влагането на минимално изискуемите материали за 

изпълнение на единица обем за този вид СМР, от което следва и неправилно определяне на 

разходите, необходими за реализирането на изискуемия обем от 1 346 кв.м за този вид работа. 

Комисията категорично счита, че влагането на по-малко дюбели от минимално изискуемите 
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по Детайлите от инвестиционния проект, неминуемо би довело до влошаване качеството на 

изпълнение на строителството. От друга страна, така определените разходи за този вид СМР 

(намалени за сметка на влагания по-малко от предвидения материал) не обезпечават 

изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на инвестиционния проект и 

това обстоятелство представлява основание за отстраняване.  

ТОЧКА 2: В представената единична цена – анализ 16.065, за натуралния вид СМР 

„шпакловка по фасадни стени“ липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички видове 

и количества материали, изискуеми съгласно приложените към документацията детайли по 

част Архитектурна от одобрения инвестиционен проект а именно: 

Съгласно коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 4/6) е 

необходимо шпакловката, положена над топлоизолацията, да се изпълни в два слоя като всеки 

от тях се армира със стъклофибърната армираща мрежа, при което първият пласт мрежа се 

фиксира към повърхността на фасадата, вкл. и в ограждащата тухлена стена, чрез 

разполагане/набиване на минимум 4 броя дюбели в един квадратен метър от положената 

мрежа-позиция № 8 от приложения архитектурен детайл Д1; позиция № 10 от приложения 

архитектурен детайл Д2 и позиция № 15 от приложения архитектурен детайл Д3. 

В предложената анализна цена, участникът не е предвидил за влагане на изискуемите 

дюбели,  и следователно участникът не е предвидил и налагащите се последващи, разходи за 

тях. Отделно от това, за вида материал „армираща мрежа стъклофибърна“, включен за 

изпълнение на коментирания натурален вид СМР, участникът е посочил разходна норма 1,18 

квадратни метра. При така определената, от участника разходна норма  от 1,18 квм за един 

квадратен метър крайна продукция „шпакловка по фасада“ обективно е невъзможно да се 

изпълни изискването за два слоя шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, посочено в 

коментираните по-горе архитектурни детайли. За спазване на детайлите от одобрения 

инвестиционен проект е необходимо за 1 кв.м шпакловка по фасада да се вложат минимум 2 

кв.м стъклофибърна мрежа. 

Т.е. участникът не е предвидил влагането на минимално изискуемите материали за 

изпълнение на единица обем за СМР„шпакловка по фасадни стени“, от което следва и 

неправилно определяне на разходите, необходими за реализирането на изискуемия обем от 

1 346 кв.м за този вид работа. Комисията категорично счита, че влагането на по-малко 

материал (стаклофибърна мрежа) от минимално изискуемото по Детайлите от инвестиционния 

проект, неминуемо би довело до влошаване качеството на изпълнение на строителството. От 

друга страна, така определените разходи за този вид СМР (намалени за сметка на влагания по-

малко от предвидения материал) не обезпечават изпълнение на строителството в съответствие 

с изискванията на инвестиционния проект и това обстоятелство представлява основание за 

отстраняване.  

т. 3  В представената единична цена за натуралния вид СМР “оформяне на цокли“-

анализ 16.065-3, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички материали, изискуеми 

съгласно приложените към документацията детайли по част Архитектурна от одобрения 

инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно приложения Детайл - Д4, е необходимо топлоизолационният материал (в 

случая XPS 80 mm) да се закрепи в стоманобетоновата цокълна стена чрез набиване на 

фиксиращи дюбели с минимално изискуемо количество на единица повърхност – 6 броя 

(позиция № 6 от Д4). Вместо това минимално изискуемо количество дюбели участникът 

предлага да вложи 5 броя. Отделно от това участникът въобще не е предвидил да вложи  и 

изискуемите се минимум 4 броя фиксиращи дюбели за стъклофибърната мрежа-позиция №8 

от Д4. Това от своя страна води до определяне на по-ниско ниво на доставните разходи за 

материали, респективно  на  последващите монтажни разходи при изпълнение на този вид 

СМР.  
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Предвид тези констатации и в рамките на своята компетентност комисията счита за 

необходимо да посочи, че и е добре известно, че част от предлаганите на пазара 

топлоизолационни системи, вкл. производители и търговци, не предвиждат закрепване на 

армиращата стъклофибърна мрежа чрез фиксиращи дюбели към фасадния зид на сградата. 

Това обстоятелство обаче не влияе и не променя по никакъв начин изискванията, посочени в 

инвестиционния проект. Евентуалната промяна в това отношение, от една страна би била 

възможна единствено и само при съгласие на проектанта, дадено по съответния 

законоустановен ред, а от друга при  наличие на разрешение на възложителя за представяне на 

варианти за изпълнение в офертата, изрично посочено в обявлението за поръчката.  А такова 

не е налице в обявлението. Ето защо комисията  е категорична в становището си, че  

спазването на одобрения инвестиционен проект, съставляващ част от цялостната 

документация за поръчката, е абсолютно задължително  и за да бъдат оценявани и класирани 

офертите на участниците, те трябва да съответстват изцяло на изискванията за изпълнение на 

строителството.  

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2 и т.3) комисията намира, че предложената, от 

участника, обща цена за изпълнение предмета на поръчката, не включва влагането на всички 

задължително изискуеми се видове и количества материали, в едно със съпътстващите ги и 

произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща цена не обезпечава 

по никакъв начин изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен проект 

качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, и по-

конкретно : МI. Топлинно изолиране на външни стени. 

. Налице е противоречие с декларираното, от участника, по т. V от представеното 

Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното ценово предложение включва 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

Преустановява разглеждането на офертата ЕТ„АС-СТРОЙ-Янко Славчев” гр. 

Самоков и предлага на възложителя да  отстрани този участник от процедурата 

13. Участник № 13 „Само Строй” ЕООД гр. Самоков : 

Участникът представя Ценово предложение в оригинал с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката – 317 

573,25 лв. не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени следните 

технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 4,00 лв/чч; ДСР – 

10%; ДР върху труда – 60%; ДР върху механизацията – 10% и печалба – 10%. Представена е в 

оригинал, с подпис и печат на участника КСС, изготвена по образец № 5. Комисията извърши 

проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да било 

изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, предложена от 

участника в образец № 4 – Ценово предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

съдържаща посочените, в образец № 4, технико-икономически показатели на ценообразуване. 

Отделно от горното, при извършения преглед и анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 
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т. 1 В представената единична цена за натуралния вид СМР „изпълнение на 

топлоизолация ЕРS 8 см“ - анализ № 16.067/респ. СМР „шпакловка по фасадни стени”, 

липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички видове и количества материали, 

изискуеми съгласно приложените към документацията детайли по част Архитектурна от 

одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 4/6), е 

необходимо да се изпълни шпакловка - положена над топлоизолацията, в два слоя, като всеки 

от тях се армира със стъклофибърната армираща мрежа, при което първият пласт мрежа се 

фиксира към повърхността на фасадата, вкл. и в ограждащата тухлена стена, чрез 

разполагане/набиване на минимум 4 броя дюбели в един квадратен метър от положената 

мрежа-позиция № 8 от приложения архитектурен детайл Д1; позиция № 10 от приложения 

архитектурен детайл Д2 и позиция № 15 от приложения архитектурен детайл Д3. Отделно от 

това се изисква топлоизолационният материал да се закрепи към фасадната плоскост с 

фиксиращи дюбели, при спазване на минимално изискуемото условие : минимум 6 бр за 1 квм 

положен топлоизолационен материал- позиция № 7 от Детайл 1. 

В представената цена за „изпълнение на топлоизолация ЕРS 8 см“ участникът е 

определил да вложи 6 бр дюбела и 1,18 квм армираща мрежа. Комисията извърши преглед и 

на представената анализна цена за вида СМР „шпакловка по фасадни стени”-анализ № 

13.024, при което  установи, че участникът е предвидил да вложи като материал за изпълнение 

на този натурален вид СМР само шпакловъчна смес. Следователно, в нито една от двете 

анализни цени не са предвидени за влагане по време на строителството  изискуемите се по 

инвестициаонния проект дюбели за закрепване на първия пласт стъклофибърна мрежа.  

Отделно от това, за вида материал „армираща мрежа стъклофибърна“, включен за 

изпълнение на топлоизолация ЕРS 8 см, участникът е посочил разходна норма 1,18 

квадратни метра. При така определената, от участника, разходна норма от 1,18 квм за един 

квадратен метър крайна продукция, обективно е невъзможно да се изпълни изискването за два 

слоя шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, посочено в коментираните по-горе 

архитектурни детайли. За спазване на детайлите от одобрения инвестиционен проект е 

необходимо за 1 кв.м шпакловка по фасада да се вложат минимум 2 кв.м стъклофибърна 

мрежа. 

Т.е. участникът не е предвидил влагането на минимално изискуемите материали за 

изпълнение на единица обем за този вид СМР, от което следва и неправилно определяне на 

разходите, необходими за реализирането на изискуемия обем от 1 346 кв.м за този вид работа. 

Комисията категорично счита, че влагането на по-малко материали (дюбели и мрежа) от 

минимално изискуемите по Детайлите от инвестиционния проект, неминуемо би довело до 

влошаване качеството на изпълнение на строителството. От друга страна, така определените 

разходи за този вид СМР (намалени за сметка на влагания по-малко от предвидения материал) 

не обезпечават изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на 

инвестиционния проект и това обстоятелство представлява основание за отстраняване.  

т. 2  В представената единична цена за натуралния вид СМР “оформяне на цокли“-

анализ 16.064; 13.024; 13.025; 10.177, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички 

материали, изискуеми съгласно приложените към документацията детайли по част 

Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно приложения Детайл - Д4, е необходимо топлоизолационният материал ( XPS 

80 mm) да се закрепи в стоманобетоновата цокълна стена чрез набиване на фиксиращи дюбели 

с минимално изискуемо количество на единица повърхност – 6 броя (позиция № 6 от Д4), 

които в случая липсват. Участникът не е предвидил да вложи и изискуемите минимум 4 броя 

фиксиращи дюбели за стъклофибърната мрежа (позиция №8 от Д4). Това от своя страна води 
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до определяне на по-ниско ниво на доставните разходи за материали, респективно  на  

последващите монтажни разходи при изпълнение на този вид СМР.  

Предвид тези констатации и в рамките на своята компетентност комисията счита за 

необходимо да посочи, че и е добре известно, че част от предлаганите на пазара 

топлоизолационни системи, вкл. производители и търговци, не предвиждат закрепване на 

армиращата стъклофибърна мрежа чрез фиксиращи дюбели към фасадния зид на сградата. 

Това обстоятелство обаче не влияе и не променя по никакъв начин изискванията, посочени в 

инвестиционния проект. Евентуалната промяна в това отношение, от една страна би била 

възможна единствено и само при съгласие на проектанта, дадено по съответния 

законоустановен ред, а от друга при  наличие на разрешение на възложителя за представяне на 

варианти за изпълнение в офертата, изрично посочено в обявлението за поръчката.  А такова 

не е налице в обявлението. Ето защо комисията  е категорична в становището си, че  

спазването на одобрения инвестиционен проект, съставляващ част от цялостната 

документация за поръчката, е абсолютно задължително  и за да бъдат оценявани и класирани 

офертите на участниците, те трябва да съответстват изцяло на изискванията за изпълнение на 

строителството.  

т. 3  В представените единични цени за натуралния вид СМР „обръщане на страници 

на прозорци външно“ – анализ № 14, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички 

видове материали, изискуеми съгласно приложените към документацията детайли по част 

Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно детайли – Д2(чертеж 4/6), е необходимо при изпълнение на този вид СМР, да 

се предвиди водооткапващ профил(позиция 13 от Детайла). Комисията направи преглед и в 

останалите анализни цени – топлоизолация по фасади; шпакловка по фасади; подмяна 

дограма, предложени от участника, при което се установи, че изискуемия водооткапващ 

профил не е предвиден за влагане в нито една от тях.  

Следователно, в предложената анализна цена за този вид СМР участникът не е 

предвидил разходи за изискуемия се материал водооткапващ профил, който е задължителен 

елемент съгласно одобрения инвестиционен проект, и респективно не е предвидил и 

налагащите се последващи  разходи за влагане/монтаж на този материал. Това е довело до 

определянето и предлагането на единична цена, която не обезпечава изпълнение на поръчката 

в предвидения обем/обхват и с изискуемото се качество. 

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2 и т.3) комисията намира, че предложената от 

участника обща цена за изпълнение предмета на поръчката не включва влагането на всички 

задължително изискуеми видове и количества материали и дейности, в едно със 

съпътстващите ги и произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща 

цена не обезпечава изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен 

проект качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, 

и по-конкретно: МI. Топлинно изолиране на външни стени и МII. Подмяна на дървена и 

метална дограма с PVC стъклопакет. Налице е противоречие с декларираното, от участника, 

по т. V от представеното Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното 

ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на  „Само Строй” ЕООД гр. Самоков  

и ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 
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14. Участник № 14 „Запрянови-03” ООД гр. Асеновград : 

Участникът представя Ценово предложение в оригинал, с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката – 

329 094,39 лв. не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени 

следните технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 4,90 лв/чч; 

ДСР – 10%; ДР върху труда – 100%; ДР върху механизацията – 30% и печалба – 10%. 

Представена е в оригинал, с подпис и печат на участника КСС, изготвена по образец № 5. 

Комисията извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да 

било изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, 

предложена от участника в образец № 4 – Ценово предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

съдържаща посочените, в образец № 4, технико-икономически показатели на ценообразуване. 

Отделно от горното, при извършения преглед  и анализ на документите в плика с 

надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 

т. 1 В представената единична цена за натуралния вид СМР „изпълнение на 

топлоизолация ЕРS 8 см“ - анализ № 5, респ. за СМР „шпакловка по фасадни стени”, 

липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички видове и количества материали, 

изискуеми съгласно приложените към документацията детайли по част Архитектурна от 

одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 4/6), е 

необходимо да се изпълни шпакловка,  положена над топлоизолацията в два слоя, като всеки 

от тях се армира със стъклофибърната армираща мрежа, при което първият пласт мрежа се 

фиксира към повърхността на фасадата, вкл. и в ограждащата тухлена стена, чрез 

разполагане/набиване на минимум 4 броя дюбели в един квадратен метър от положената 

мрежа-позиция № 8 от  архитектурен детайл Д1; позиция № 10 от архитектурен детайл Д2 

и позиция № 15 от архитектурен детайл Д3. Отделно от това се изисква топлоизолационния 

материал да се закрепи към фасадната плоскост с фиксиращи дюбели при спазване на 

минимално изискуемото условие  - минимум 6 бр за 1 кв.м положен топлоизолационен 

материал (позиция № 7 от Детайл 1). 

В представената цена за „изпълнение на топлоизолация ЕРS 8 см“ участникът е  

предвидил влагане на 10 бр дюбели. Комисията извърши преглед и на представената анализна 

цена за вида СМР „шпакловка по фасадни стени”-анализ № 6, при което се установи, че 

участникът предвижда да вложи като материал за изпълнение на този натурален вид СМР 

само шпакловъчна смес. Както е видно, в нито една от двете анализни цени участникът не 

предвижда да вложи по време на строителството изискуемата се  стъклофибърна мрежа.  

При така определените от участника, видове и количества материали за един квадратен 

метър крайна продукция не може да се изпълни изискването за два слоя шпакловка - всеки от 

които армиран с мрежа, което е изискуемо и посочено в цитираните по-горе архитектурни 

детайли от инвестицианния проект. За спазване на детайлите, от одобрения инвестиционен 

проект, е необходимо за 1 кв.м шпакловка по фасада (изпълнена над топлоизолацията) да се 

вложат минимум 2 кв.м стъклофибърна мрежа. 

Т.е. участникът не е предвидил влагането на минимално изискуемите материали за 

изпълнение на единица обем за този вид СМР, от което следва и неправилно определяне на 

разходите, необходими за реализирането на изискуемия обем от 1 346 кв.м за този вид работа. 

Комисията категорично счита, че невлагането на част от предвидените в цитираните детайли 

от проекта материали (стъклофибърна мрежа)  неминуемо би довело до влошаване качеството 
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на изпълнение на строителството. От друга страна, така определените разходи за този вид 

СМР (намалени за сметка на влагания по-малко от предвидения материал) не обезпечават 

изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на инвестиционния проект и 

това обстоятелство представлява основание за отстраняване.  

т. 2  В представените единични цени за натуралния вид СМР „обръщане на страници 

на прозорци външно“ – анализ № 14, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички 

видове материали, изискуеми съгласно приложените, към документацията детайли по част 

Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно детайли – Д2(чертеж 4/6), е необходимо при изпълнение на този вид СМР да 

се предвиди ъглов защитен профил с интегрирана мрежа (позиция 17 от Детайла), който в 

случая липсва. Комисията направи преглед и в останалите анализни цени – топлоизолация по 

фасади; шпакловка по фасади; подмяна дограма, предложени от участника, при което се 

установи, че изискуемия се ъглов защитен профил не е предвиден за влагане в нито една от 

тях.  

Следователно в предложената анализна цена за този вид СМР, участникът не е 

предвидил разходи за доставка на  изискуемите се материали (ъглов защитен профил) които са 

задължителни елементи съгласно одобрения инвестиционен проект, респективно  не е 

предвидил и налагащите се последващи разходи за  влагането на тези материали. Това води 

след себе си посочване на единична цена, неотговаряща и негарантираща изпълнение на 

поръчката за строителство в предвидения обем и обхват и с изискуемото се качество. 

т. 3 В представената единична цена за натуралния вид СМР “оформяне на цокли“ 

липсват/не са предвидени разходи за влагане на шпакловъчна смес, който материал е изискуем 

съгласно приложения към документацията детайл по част Архитектурна от одобрения 

инвестиционен проект и по-конкретно Детайл Д4-ЕЕ/ТИП НА ЦОКЪЛ СУТЕРЕН(позиция 

№10). Участникът не е предвидил шпакловъчна смес, която е необходима за направа на 

шпакловката. А влагането на предвидената шпакловъчна смес, респ. с определянето на 

съответна разходна норма за този материал, би довело до друга, различна от посочената от 

участника единична цена за този вид работа и тя би била по-висока. Следователно, така 

предложената единична цена за изпълнение на вида СМР „оформяне на цокли“ не е 

съобразена с изискванията, посочени в одобрения инвестиционен проект. Това от своя страна 

води до предлагане на обща цена за изпълнение на поръчката, която не отразява в пълен обем 

и обхват изискуемите разходи за качественото изпълнение на този натурален вид СМР с 

посоченото количество от 221 м2. 

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2 и т.3) комисията намира, че предложената от 

участника обща цена за изпълнение предмета на поръчката не включва влагането на всички 

задължително изискуеми видове и количества материали и дейности, в едно със 

съпътстващите ги и произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща 

цена не обезпечава изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен 

проект качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, 

и по-конкретно: МI. Топлинно изолиране на външни стени и МII. Подмяна на дървена и 

метална дограма с PVC стъклопакет. Налице е противоречие с декларираното, от участника, 

по т. V от представеното Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното 

ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 
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ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на  „Запрянови-03” ООД гр. 

Асеновград и ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 

 

15. Участник № 15 „ВЕЛ – КАМ” ЕООД гр. София : 

Участникът представя Ценово предложение в оригинал с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката – 

283 461,97 лв. не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени 

следните технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 4,50 лв/чч; 

ДСР – 8%; ДР върху труда – 90%; ДР върху механизацията – 25% и печалба – 10%. 

Представена е  в оригинал, с подпис и печат на участника КСС, изготвена по образец № 5. 

Комисията извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да 

било изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, 

предложена от участника в образец № 4 – Ценово предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

изчислена на база технико-икономически показатели : ср часова ставка – 4,50 лв/чч; ДСР – 

8%; ДР върху труда – 90%; ДР върху механизацията – 25% и печалба – 10%. Комисията 

установи идентичност между предложените единични цени и КСС. 

Отделно от горното, при извършения преглед и анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 

т. 1  В представената единична цена за натуралния вид СМР „шпакловка по фасадни 

стени” - анализ G00000686, липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички видове и 

количества материали, изискуеми съгласно приложените към документацията детайли по част 

Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 4/6) е 

необходимо да се изпълни шпакловка - положена над топлоизолацията в два слоя, като всеки 

от тях се армира със стъклофибърната армираща мрежа, при което първият пласт мрежа се 

фиксира към повърхността на фасадата, вкл. и в ограждащата тухлена стена, чрез 

разполагане/набиване на минимум 4 броя дюбели в един квадратен метър от положената 

мрежа (позиция № 8 от архитектурен детайл Д1; позиция № 10 от архитектурен детайл Д2 

и позиция № 15 от  архитектурен детайл Д3). Отделно от това се изисква 

топлоизолационният материал да се закрепи към фасадната плоскост с фиксиращи дюбели, 

при спазване на минимално изискуемото условие - минимум 6 бр. за 1 кв.м положен 

топлоизолационен материал (позиция № 7 от Детайл 1). 

В представената цена за СМР „шпакловка по фасадни стени” участникът е предвидил 

да вложи 1,10 кв.м мрежа PVC. В представената цена за СМР „изпълнение на топлоизолация 

ЕРS 8 см“ изцяло липсва мрежа PVC. При така определените, от участника, видове и 

количества материали за един квадратен метър крайна продукция, обективно е невъзможно да 

се изпълни изискването за два слоя шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, което е 

изискуемо и посочено в горецитираните архитектурни детайли. За спазване на детайлите, от 

одобрения инвестиционен проект е необходимо за 1 кв.м шпакловка по фасада (изпълнена над 

топлоизолацията) да се вложат минимум 2 кв.м стъклофибърна мрежа. 

Т.е. участникът не е предвидил влагането на минимално изискуемите материали за 

изпълнение на единица обем за този вид СМР, от което следва и неправилно определяне на 

разходите, необходими за реализирането на изискуемия обем от 1 346 кв.м за този вид работа. 

Комисията категорично счита, че невлагането на част от предвидените в цитираните детайли 

от проекта материали (стъклофибърна мрежа)  неминуемо би довело до влошаване качеството 
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на изпълнение на строителството. От друга страна, така определените разходи за този вид 

СМР (намалени за сметка на влагания по-малко от предвидения материал) не обезпечават 

изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на инвестиционния проект и 

това обстоятелство представлява основание за отстраняване.  

т. 2 В представената единична цена за натуралния вид СМР „оформяне на цокли” - 

анализ G00001739, изцяло по аналогичен начин не са предвидени пълните количества, 

изискуеми по инвестиционния проект материали (стъклофибърна армираща мрежа). Това от 

своя страна води до определяне на по-ниско ниво на доставните разходи за материали, 

респективно  на  последващите монтажни разходи необходими за реализирането на 

изискуемия обем  от  221 кв.м при изпълнение на този вид СМР.  

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1 и т.2) комисията намира, че предложената от 

участника обща цена за изпълнение предмета на поръчката не включва влагането на всички 

задължително изискуеми количества материали и дейности, в едно със съпътстващите ги и 

произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща цена не обезпечава 

изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен проект качествено 

изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, и по-конкретно: МI. 

Топлинно изолиране на външни стени. Налице е противоречие с декларираното от участника, 

по т. V от представеното Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното 

ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на  „ВЕЛ – КАМ” ЕООД гр. София и 

ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 

 

16. Участник № 16 „УСТОИ Инженеринг” ООД гр. Чирпан  

Участникът представя Ценово предложение в оригинал, с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката – 

302 429,13 лв. не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени 

следните технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 3,40 лв/чч; 

ДСР – 3%; ДР върху труда – 50%; ДР върху механизацията – 15% и печалба – 8%. 

Представена е в оригинал, с подпис и печат на участника  КСС, изготвена по образец № 5. 

Комисията извърши проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да 

било изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, 

предложена от участника в образец № 4 – Ценово предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

съдържаща посочените, в образец № 4, технико-икономически показатели на ценообразуване. 

Отделно от горното, при извършения преглед и анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 

т. 1 В представената единична цена за натуралния вид СМР “оформяне на цокли“ 

липсват/не са предвидени разходи за влагане на шпакловъчна смес, който материал е изискуем 

съгласно приложения към документацията детайл по част Архитектурна от одобрения 

инвестиционен проект и по-конкретно  Детайл Д4-ЕЕ/ТИП НА ЦОКЪЛ СУТЕРЕН(позиция № 
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10). Участникът е посочил разходна норма за шпакловъчна смес 0,000 кг, в резултат на което 

за този материал необходимите разходи са 0,00 лв. От това следва извода, че участникът не 

възнамерява да използва щпакловъчна смес при оформяне на цокълната повърхност. В същото 

време обаче останалите посочени материали в анализната цена – топлоизолация, лепило, 

дюбели за топлоизолация, стъклофибърна мрежа и дюбели за нея, грунд, мазилка и ъглов 

профил изискват задължително влагане и на шпакловъчна смес, тъй като нанасянето на грунд 

за фасадната мазилка директно върху стъклофибърната мрежа би било нарушение на 

технологичните правила за качествено изпълнение на коментирания вид СМР. 

Т.е. гака предложената единична цена за изпълнение на вида СМР „оформяне на 

цокли“ не е съобразена с изискванията, посочени в одобрения инвестиционен проект. Това от 

своя страна води до посочване на обща цена за изпълнение на поръчката, която не отразява в 

пълен обем и обхват изискуемите разходи за качественото изпълнение на този натурален вид 

СМР с посоченото количество от 221 м2. 

т. 2  В представената единична цена за натуралния вид СМР „обръщане страници на 

прозорци –вътрешно“, в частта й за материали, участникът е предвидил влагане на следните 

видове материали : XPS 3 см, циментово лепило, шпакловъчна смес и ъглов профил. Влагането 

на тези материали съответно е обезпечено и със съответни разходи. 

Съгласно приложения архитектурен детайл от инвестиционния проект – Д2 (чертеж 

4/6) обръщането на страниците на прозорците вътрешно се извършва с мазилка с дебелина (по 

4-те вътрешни страници на прозорците) 2 см (позиция 14 от Д2).  

Следователно, при определяне на видовете материали за изпълнение на единица обем 

от този вид работа, участникът не се е съобразил с одобрения инвестиционен проект и не е 

спазил условията в него,  съответно е предложил единична цена (4,51 лв.), която по никакъв 

начин не кореспондира с условията на одобрения проект и не осигурява изпълнението на този 

натурален вид СМР  в предвидения обем, обхват и изискуемо качество. 

т. 3 В представената единична цена за натуралния вид СМР „външно боядисване по 

страници до 20 см” , в частта й за материали, участникът е предвидил влагане на фасаген, т.е. 

предложил е фасадните страници на подменената дограма да се боядисат с фасаген, вместо 

предвиденото  съгласно  архитектурния детайл от инвестиционния проект Д2 (чертеж 4/6)  

изпълнение на силикатна мазилка по страниците (позиция 11 от Д2).  

Следователно, при определяне на видовете материали за изпълнение на единица обем 

от този вид работа участникът не е спазил условията на одобрения инвестиционен проект, 

което е довело до  това, че определените от него разходи за материали  от 0,40 лв за един 

метър (франко обекта) не обезпечават по никакъв начин изпълнението на това изискване на 

инвестиционния проект.  Това неминуемо се отразява и на определената от участника 

предложена обща цена за изпълнение на поръчката, като я прави некоректна и необезпечаваща 

изпълнението на поръчката в предвидения обем и обхват и с изискуемото се качество. 

 

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2 и т.3) комисията намира, че предложената от 

участника обща цена за изпълнение предмета на поръчката не включва влагането на всички 

задължително изискуеми видове и количества материали и дейности, в едно със 

съпътстващите ги и произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща 

цена не обезпечава изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен 

проект качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, 

и по-конкретно: МI. Топлинно изолиране на външни стени и МII. Подмяна на дървена и 

метална дограма с PVC стъклопакет. Налице е противоречие с декларираното, от участника, 

по т. V от представеното Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното 
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ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на  „УСТОИ Инженеринг” ООД гр. 

Чирпан и ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 

 17. Участник № 17 „ВЕНИГАЗ” ЕООД с. Баните, обл. Смолян  

Участникът представя Ценово предложение в оригинал, с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката – 331 

488,66 лв. не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени следните 

технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 5,00 лв/чч; ДСР – 

10%; ДР върху труда – 90%; ДР върху механизацията – 27% и печалба – 10%. Представена е в 

оригинал, с подпис и печат на участника  КСС, изготвена по образец № 5. Комисията извърши 

проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да било 

изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, предложена от 

участника в образец № 4 – Ценово предложение. 

За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

изчислена на база технико-икономически показатели : ср часова ставка – 5,00 лв/чч; ДСР – 

10%; ДР върху труда – 90%; ДР върху механизацията – 27% и печалба – 10%.  

Комисията установи идентичност между предложените единични цени и КСС. 

Отделно от горното, при извършения преглед и анализ на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 

т.1 В представената единична цена за натуралния вид СМР „изпълнение на 

топлоизолация ЕРS 8 см“  - анализ № 5, липсват/не са предвидени разходи за влагане на 

всички видове и количества материали, изискуеми съгласно приложените към документацията 

детайли по част Архитектурна от одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно вече коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 

4/6), е необходимо да се изпълни шпакловка - положена над топлоизолацията в два слоя, като 

всеки от тях се армира със стъклофибърна армираща мрежа, при което първият пласт мрежа се 

фиксира към повърхността на фасадата, вкл. и в ограждащата тухлена стена, чрез 

разполагане/набиване на минимум 4 броя дюбели в един квадратен метър от положената 

мрежа (позиция № 8 от  архитектурен детайл Д1; позиция № 10 от  архитектурен детайл 

Д2 и позиция № 15 от  архитектурен детайл Д3). Отделно от това се изисква 

топлоизолационният материал да се закрепи към фасадната плоскост с фиксиращи дюбели 

при спазване на минимално изискуемото условие  - минимум 6 бр. за 1 кв.м положен 

топлоизолационен материал (позиция № 7 от Детайл 1). 

В представената цена за „изпълнение на топлоизолация ЕРS 8 см“ участникът е 

предвидил да вложи 1,10 квм мрежа PVC. В представената цена за СМР  „шпакловка по 

фасадни стени“ (анализ № 6) изцяло липсва/не е предвидена мрежа PVC. При така 

определените, от участника, видове и количества материали за един квадратен метър крайна 

продукция, обективно е невъзможно да се изпълни изискването за два слоя шпакловка - всеки 

от които армиран с мрежа, което е изискуемо и посочено в горецитираните архитектурни 

детайли. За спазване на детайлите, от одобрения инвестиционен проект е необходимо за 1 кв.м 
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шпакловка по фасада (изпълнена над топлоизолацията) да се вложат минимум 2 кв.м 

стъклофибърна мрежа. 

Т.е. участникът не е предвидил влагането на минимално изискуемите материали за 

изпълнение на единица обем за този вид СМР, от което следва и неправилно определяне на 

разходите, необходими за реализирането на изискуемия обем от 1 346 кв.м за този вид работа. 

Комисията категорично счита, че невлагането на част от предвидените в цитираните детайли 

от проекта материали (стъклофибърна мрежа)  неминуемо би довело до влошаване качеството 

на изпълнение на строителството. От друга страна, така определените разходи за този вид 

СМР (намалени за сметка на влагания по-малко от предвидения материал) не обезпечават 

изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на инвестиционния проект и 

това обстоятелство представлява основание за отстраняване.   

т. 2 В представената единична цена за натуралния вид СМР „оформяне на цокли” - 

анализ  №9, изцяло по аналогичен начин не са предвидени пълните количества, 

изискуеми по инвестиционния проект материали (стъклофибърна армираща мрежа). Това от 

своя страна води до определяне на по-ниско ниво на доставните разходи за материали, 

респективно  на  последващите монтажни разходи необходими за реализирането на 

изискуемия обем  от  221 кв.м при изпълнение на този вид СМР.  

Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1 и т.2) комисията намира, че предложената от 

участника обща цена за изпълнение предмета на поръчката не включва влагането на всички 

задължително изискуеми количества материали и дейности, в едно със съпътстващите ги и 

произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща цена не обезпечава 

изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен проект качествено 

изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, и по-конкретно: МI. 

Топлинно изолиране на външни стени. Налице е противоречие с декларираното от участника, 

по т. V от представеното Ценово Предложение-обр. № 4, а именно че: „…представеното 

ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват…“. 

Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на   „ВЕНИГАЗ” ЕООД с. Баните, обл. 

Смолян и ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 

 

18. Участник № 18 „АВРАМОВ – 1” ЕООД гр. Пловдив  

Участникът представя Ценово предложение в оригинал, с подпис и печат, изготвено по 

образец № 4. Предлаганата обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката – 287 

728,86 лв. не надхвърля обявената прогнозна. В Ценовото предложение са посочени следните 

технико-икономически показатели на ценообразуване: ср часова ставка – 3,80 лв/чч; ДСР – 

8%; ДР върху труда – 95%; ДР върху механизацията – 20% и печалба – 10%. Представена е в 

оригинал, с подпис и печат на участника  КСС, изготвена по образец № 5. Комисията извърши 

проверка и установи, че в представената КСС не са налице каквито и да било 

изчислителни/аритметични грешки. Посочената цена в КСС е идентична с тази, предложена от 

участника в образец № 4 – Ценово предложение. 
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За всеки вид СМР от предмета на поръчката е приложена единична анализна цена, 

съдържаща посочените, в образец № 4, технико-икономически показатели на ценообразуване. 

Отделно от горното, при извършения преглед на документите в плика с надпис 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ комисията установи: 

т. 1 В представената единична цена – анализ 004, за натуралния вид СМР „изграждане 

на нова варо-циментова мазилка по фасада“ от предмета на поръчката, участникът е 

определил разходна норма за единица обем работа  на предвидения за влагане материал  0,025 

м3, т.е. за изпълнението на един квадратен метър варо-циментова мазилка по фасадата 

участникът е преценил да вложи вароциментов разтвор, в размер на 0,025 кубични метра. При 

така записаната разходна норма и посочената цена за 1 куб.м вароциментов разтвор от 75,00 

лв./м3 (в едно с грунд и цимент в торби) съответно участникът е определил разход за 

материали за направа на  един квадратен метър външната мазилка в размер на 2,85 лв (франко 

обекта) 

Видно от техническите спецификациии и предвидения за изпълнение инвестиционен 

проект сградата е със съществуваща външна мазилка, като значителна част от нея (920 м2 

съгл. техническите спецификации) е негодна, поради която причина е предвидено да се изчука 

и съответно след това да се възстанови, преди полагане на топлоизолацията.  

Съгласно приложените детайли по част Архитектурна на одобрения инвестиционен 

проект и по-конкретно „Д1-ЕЕ“(чертеж/лист 4/6), дебелината на външната мазилка по 

фасадата е 3 см. Това обективно  изисква влагане на разтвор за единица обем от този вид 

работа  минимум 0,03 м3 (1 кв.м * 0,03 м = 0,03 куб.м). В противен случай - при влагане на 

разтвор по-малко от 0,03 куб.м за 1 кв.м външна мазилка, би се получило некачествено и 

несъответстващо на изискванията на инв.проект изпълнение на този вид работа. Комисията 

отбелязва, че във всички приложени детайли по част Архитектура, изискуемата дебелина на 

външната мазилка е 3,0 см. 

А при така предложената от участника разходна норма, дебелината на изпълнената 

външна мазилка ще се получи най-много 2,5 см, т.е. по-малка от предвидената в одобрения 

инвестиционния проект, което е недопустимо и в нарушение на  условията и изискванията, 

посочени в документацията. 

От друга страна, така определената разходна норма за вложен разтвор, съответно води 

след себе си и съответните разходи за материали, които пък определят доставно складовите 

разходи и в последствие и печалбата в посочената крайна единична цена. Ето защо комисията 

намира, че правилното определяне на изискуемата разходна норма от поне 0,03 м3 разтвор би 

довело до друга, различна от посочената от участника, единична цена за този вид работа, 

която в конкретния случай би била по-висока, а това неминуемо би довело до увеличение и на 

крайната обща цена за изпълнение на поръчката. 

Ето защо комисията счита, че така предложената единична цена за изпълнение на СМР 

„изграждане на нова варо-циментова мазилка по фасада“ не е съобразена с изискванията за 

изпълнение, посочени в одобрения инвестиционен проект. Това е довело до предлагане на 

некоректна обща цена за изпълнение на поръчката, която не отразява в пълен обем и обхват 

изискуемите разходи за качественото изпълнение на този вид СМР в предвиденото количество 

от 920 м2 и представлява основание за отстраняване. 

т. 2  В представената единична цена – анализ 006, за натуралния вид СМР „шпакловка 

по фасадни стени“ липсват/не са предвидени разходи за влагане на всички видове материали, 

изискуеми съгласно приложените, към документацията, детайли по част Архитектурна от 

одобрения инвестиционен проект, а именно: 

Съгласно вече коментираните детайли – Д1, а също така и Д2 и Д3(посочени в чертеж 

4/6), е необходимо шпакловката, положена над топлоизолацията, да се изпълни в два слоя като 



36 
 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински 

център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“, финансиран от Националния доверителен екофонд 

 

всеки от тях се армира със стъклофибърна армираща мрежа, при което първият пласт мрежа се 

фиксира към повърхността на фасадата, вкл. и в ограждащата тухлена стена чрез 

разполагане/набиване на минимум 4 броя дюбели в един квадратен метър от положената 

мрежа (позиция № 8 от архитектурен детайл Д1; позиция № 10 от архитектурен детайл Д2 

и позиция № 15 от  архитектурен детайл Д3). 

В предложената анализна цена, участникът не е предвидил за влагане на изискуемите 

дюбели. Отделно от това, за вида материал „армираща мрежа стъклофибърна“, включен за 

изпълнение на коментирания натурален вид СМР, участникът е посочил разходна норма 1,10 

квадратни метра.  

При така определените, от участника, видове и количества материали за един квадратен 

метър крайна продукция, обективно е невъзможно да се изпълни изискването за два слоя 

шпакловка - всеки от които армиран с мрежа, което е изискуемо и посочено в 

горецитираните архитектурни детайли. За спазване на детайлите от одобрения инвестиционен 

проект е необходимо за 1 кв.м шпакловка по фасада (изпълнена над топлоизолацията) да се 

вложат минимум 2 кв.м стъклофибърна мрежа. 

Т.е. участникът не е предвидил влагането на минимално изискуемите материали за 

изпълнение на единица обем за този вид СМР, от което следва и неправилно определяне на 

разходите, необходими за реализирането на изискуемия обем от 1 346 кв.м за този вид работа. 

Комисията категорично счита, че невлагането на част от предвидените в цитираните детайли 

от проекта материали (дюбели и стъклофибърна мрежа)  неминуемо би довело до влошаване 

качеството на изпълнение на строителството. От друга страна, така определените разходи за 

този вид СМР (намалени за сметка на влагания по-малко от предвидения материал) не 

обезпечават изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на инвестиционния 

проект и това обстоятелство представлява основание за отстраняване.  

 

т. 3 В представената единична цена за натуралния вид СМР “оформяне на цокли“ – 

анализ 009, изцяло липсват/изобщо не са предвидени разходи за влагане на материали, 

изискуеми съгласно приложените към документацията детайли по част Архитектурна от 

одобрения инвестиционен проект, а именно: 

За изпълнението на този вид СМР участникът е определил  да  вложи: грунд за 

полимерна мазилка и мазилка полимерна с мозаечна структура.  Участникът въобще не е 

предвидил за влагане следните изискуеми съгласно архитектурен детайл Д4 видове материали 

за изпълнение на енергоспестяващите дейности по цокъла на сградата: 

- Топлоизолация 8 см  (позиция № 12 от детайл Д4); 

- Фиксиращи дюбели за топлоизолация минимум 6 бр. за изпълнение на 1 кв. м от 

цокъла (позиция № 6 от детайл Д4); 

- Армирана стъклофибърна мрежа (позиция № 7 от детайл Д4); 

- минимум 4 броя фиксиращи дюбели за стъклофибърната мрежа (позиция №8 от 

Д4; 

- шпакловъчна смес).  

        Въз основа на горепосочените констатации (обстоятелства, налични в Ценовото 

предложение на участника и описани в т.1, т.2 и т.3) комисията намира, че предложената от 

участника обща цена за изпълнение предмета на поръчката, не включва влагането на всички 

задължително изискуеми видове и количества материали, в едно със съпътстващите ги и 

произтичащи от това съответни разходи. По този начин посочената обща цена не обезпечава 

по никакъв начин изпълнението на изискуемото се съгласно одобрения инвестиционен проект 

качествено изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност на сградата, и по-

конкретно : МI. Топлинно изолиране на външни стени. Налице е противоречие с 

декларираното, от участника, по т. V от представеното Ценово Предложение-обр. № 4, а 
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именно че: „…представеното ценово предложение включва всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват…“. 

          Комисията счита, че представеното Ценово предложение не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие, и 

поради това на основание чл чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП с единодушние на членовете си прие 

следното РЕШЕНИЕ : 

            ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на  „АВРАМОВ – 1” ЕООД гр. 

Пловдив и ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 

 

Преди да пристъпи към следващия етап от своята работа, а именно разглеждането на 

Техническите предложения на участниците, чиито ценови предложения отговарят на 

предварително обявените условия,  комисията повторно извърши проверка за наличието 

между тях на „необичайно благоприятни оферти“ по смисъла на чл. 72, ал.1 от ЗОП.  

Изходните данни за сравнението (предложената от всеки от тези участници цена) и 

отклонението й от средната стойност на предложените от останалите участници цени са 

отразени в следващата таблица . 

 

 

№ наименование на участника предложена 
цена ( лева) 

средна 
стойност на 
останалите 

(лева)   

по-
благоприятн

о с : ( в %) 

1 Участник № 1 „ВАЛДОР-60“ ООД  гр. Пловдив 268804.85 305830.93 12.11 

2 Участник № 6 ЕТ „ Марчела -90 – Златко Марчев“ 

гр. Хасково  

332294.37 274086.17 -21.24 

3 Участник № 10 „Билд Инвест“ ЕООД  гр. Кърджали 279367.49 300549.61 7.05 

 

От така извършената проверка  не се установи да е налице предложение, което е с  

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници. Ето защо комисията пристъпи към разглеждане и анализ на Техническите  

предложения на тези участници. 

. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Съгласно условията, посочени в документация Техническото предложение (ТП) се 

изготвя по публикувания образец 3, като същото трябва да отговаря на определени, 

предварително посочени изисквания, систематизирани в следващага таблица. 

 

№ Изисквания към представеното ТП, съгласно условията и документацията, респ 

техническата спецификация 
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1 2 

1 Да е посочен срок, в календарни дни, за изпълнение предмета на поръчката  

 Условие съгласно раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ, т. 3.1 от документацията: не повече от 70 

календарни дни 

2 Да са посочени гаранционните срокове, в години, за следните изпълнени видове/групи СМР: 

 топлоизолация на външни ограждащи стени, вкл с всички съпътстващи СМР 

 за подменената PVC дограма стъклопакет, вкл с всички съпътстващи СМР 

 за изградената отоплителна инсталация 

 Условие съгласно т.7.1 от публикувания проект на договор: не могат да бъдат по-малки от 

минималните гаранционни срокове по Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатаиця на 

строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

3 Да е приложен Линеен график, в т.ч. Условия/изисквания съгласно Техническата Спецификация 

:  

3.1. ●да са обхванати всички дейности от предмета на поръчката, вкл. и подготвителни и 

заключителни  

3.2. ●за всяка СМР дейност да са посочени : 

 -Нвр; брой работници; квалификация на звеното работници; необходими човекодни 

 -необходима механизация  

 -продължителност, вкл. начало и край 

3.3. ●Да са посочени планираните етапи на отчитане/актуване-съгласно публикувания образец на 

ТП: образец № 3 

 Дефиниция съгласно Техническата спецификация: под етап на„отчитане“/„актуване“ се 

разбира окончателното изпълнение на всички видове и количества СМР, вкл и съпътстващите 

такива, отнасящи се към съответната енергоспестяваща мярка 

3.4. ●Линейният график  да обосновава предложения, от участника срок за изпълнение на 

поръчката. 

4 Да са приложени сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или за 

експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите 

материали и/или оборудване и изискваните стандарти ЗА : 

 - PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,7 kW/м2К 

 - топлоизолация  EPS с дебелина 8 см с коефициент на топлопроводност λ≤0,035W/mK 

 .циркулационна помпа с дебит 6 м3/h и напор 4 м 

 -алуминиеви радиаторни глидери с височина 500мм 

5 Документ за упълномощаване (ако е приложимимо) 
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6 Декларация за запознаване с условията на стр площадка – образец 3.1 

7 Декларация за конфиденциалност – образец 3.2 

 

Комисията пристъпи към преглед и анализ за установяване съответствието с така 

поставените предварително обявени условия и изисквания за съдържание и обхват на 

Техническото предложение (ТП) по реда на постъпване на офертите на участниците, чиито 

Ценови предложения отговарят на предварително обявените условия на поръчката, а именно: 

 

Участник № 1 „ВАЛДОР – 60” ООД гр. Пловдив; 

Участник № 6 ЕТ„МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ” гр. Хасково; 

Участник № 10 „Билд Инвест” ЕООД гр. Кърджали. 

   

1. Участник № 1 „ВАЛДОР – 60” ООД гр. Пловдив    

 

Представеното в оригинал, с печат и подпис на участника, ТП е изготвено съгласно 

публикувания образец № 3. 

При извършения преглед за неговото съдържание и обхват се установи следното : 

№ Изисквания към представеното ТП, 

съгласно условията и документацията, 

респ техническата спецификация 

Представено от участника 

1 2 3 

1 Да е посочен срок, в календарни дни, за 

изпълнение предмета на поръчката  

Участникът предлага срок за изпълнение 

предмета на поръчката 70 календарни дни. 

 Условие съгласно раздел I. ОБЩИ 

УСЛОВИЯ, т. 3.1 от документацията : не 

повече от 70 кал дни 

Предложеният срок удовлетворява 

поставеното изискване. 

2 Да са посочени гаранционните срокове, в 

години, за следните изпълнени видове/групи 

СМР: 

Посочени са следните гаранционни срокове : 

 топлоизолация на външни ограждащи стени, 

вкл с всички съпътстващи СМР 

5 години 

 за подменената PVC дограма стъклопакет, 

вкл с всички съпътстващи СМР 

5 години 

 за изградената отоплителна инсталация 5 години 

 Условие съгласно т.7.1 от публикувания 

проект на договор : не могат да бъдат по-

малки от минималните гаранционни срокове 

по Наредба №2/2003 г. за въвеждане в 

експлоатаиця на строежите в РБългария и 

минимални гаранционни срокове за 

изпълнение строителни и монтажни работи, 

Предложените гаранционни срокове са 

съобразени, с тези посочени като минимални в 

чл. 20, ал.4, т. 3 и т.4 от цитираната Наредба, 

под чиято разпоредба попадат гореописаните 

видове СМР  (посочени са минимално 

определените в Наредбата). Следователно : 
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съоръжения и строителни обекти. Предложените гаранционни срокове 

удовлетворяват поставеното изискване. 

3 Да е приложен Линеен график, в т.ч. 

Условия/изисквания съгласно Техническата 

Спецификация :  

Графикът е разработен в рамките 

напредложения срок за изпълнение от 70 

календарни дни.  

3.1. ●да са обхванати всички дейности от 

предмета на поръчката, вкл и подготвителни 

и заключителни  

 

Обхванати са всички видове и количества СМР 

от предмета на поръчката, отнасящи се до 3-те 

енергоспестяващи мерки. Липсват, не са 

посочени  подготвителни и заключителни 

дейности. 

3.2. ●за всяка СМР дейност да са посочени :  

 -Нвр; брой работници; квалификация на 

звеното работници; необходими човекодни 

В лявата/табличната част на документа са 

посочени: брой работници и продължителност в 

кал дни 

 -необходима механизация  не е посочено 

 -продължителност, вкл. начало и край Посочено, видно е от дясната/линейната част на 

документа 

3.3. ●Да са посочени планираните етапите на 

отчитане/актуване 

Участникът е заявил, че „…актуването ще се 

извърши след приключване на всички видове 

работи.” 

Комисията приема, че с така заявеното от 

участника, е спазено поставеното изискване и 

са посочени планираните етапи на актуване. 

 Дефиниция: под етап на 

„отчитане“/„актуване“ се разбира 

окончателното изпълнение на всички видове 

и количества СМР, вкл. и съпътстващите 

такива, отнасящи се към съответната 

енергоспестяваща мярка 

3.4. ● Линейният график следва да обосновава предложения, от участника срок за изпълнение на 

поръчката 

4 Да са приложени сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или за 

експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите 

материали и/или оборудване и изискваните стандарти ЗА : 

 - PVC дограма с двоен стъклопакет с 

коефициент на топлопреминаване 1,7 

kW/м2К 

Представена е Декларация за съответствие, 

издадена от управителя на „Алтест Ай Джи Ти” 

ЕООД гр. Бургас, в едно с Протокол от 

първоначално изпитване на типа на продукт № 

ITT-09.26/12. 10. 2009 г., издаден от НИСИ 

ЕООД гр.София, от които документи е виден 

коефициент на топлопреминаване 1,37 W/м2К. 

Приложените документи доказват 

изискуемото съответствие на влагания 

продукт/материал и изискваните стандарти. 

 - топлоизолация  EPS с дебелина 8 см с 

коефициент на топлопроводност 

Представена е Декларация за експлоатационни 

показатели № 0006/2017, издадена от Мениджър 
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λ≤0,035W/mK по качеството на „Оргахим” АД гр. Русе, в 

който документ е посочен коефициент на 

топлопроводност λ≤0,035W/mK за продукта. 

Приложеният документ доказва изискуемото 

съответствие на влагания материал и 

изискваните стандарти. 

 -циркулационна помпа с дебит 6 м3/h и напор 

4 м 

Приложена е декларация за съответствие № 

Е04/2013 от производител HEL-WITA Sp.z o.o 

за циркулационни помпи Bisolid DELTA за 

отоплителни инсталации. 

Представеният  документ,  доказва 

съответствие на влаганото 

оборудване/изделие и изискваните стандарти. 

 -алуминиеви радиаторни глидери с височина 

500мм 

Представена е Декларация за експлоатационни 

показатели № 002/27. 08. 2014 за отоплителен 

радиатор KALDO 500, издадена от RADIATORI 

2000 – ITALIA, от която е видно, на кои 

европейски стандарти отговяра продукта, както 

и основните му технически характеристики. 

Приложеният документ доказва изискуемото 

съответствие на влагания материал и 

изискваните стандарти. 

5 Документ за упълномощаване (ако е 

приложимимо) 

неприложимо 

6 Декларация за запознаване с условията на стр 

площадка – образец 3.1 

приложено 

7 Декларация за конфиденциалност – образец 

3.2 

неприложимо 

 

Както е видно от гореизложеното, в Техническото предложение (ТП) на участника са 

на лице следните факти и обстоятелства : 

В представения линеен график липсват  изискуеми елементи, конкретно описани по-

горе и посочени като предварително условие за съдържанието на този документ, в 

Техническата Спецификация за поръчката. 

Преди да извърши преглед на документите, по отношение на изискването  „Линейният 

график да обосновава предложения от участника срок за изпълнение на поръчката”, 

комисията съобрази следното : 

 В представения линеен график за изпълнението на всеки вид и количество СМР от 

предмета на поръчката е показано обезпечението й със съответни ресурси: труд и време. 

Предложеният трудов ресурс за извършване на работата е виден от броя на работниците, 

посочени за извършване на всяка СМР. Предложеният времеви ресурс е показан чрез 
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посочване на продължителността/времетраенето. От друга страна, в представената единична 

анализна цена, чрез техническия показател/параметър Нвр е определено количеството труд, 

необходимо за извършване на единица обем от даден вид СМР. Т.е. в единичната цена чрез 

техническия показател Нвр се определят необходимите разходи за труд в стойностно 

изражение (цената на труда), а в линейния график чрез този същия показател се определя 

обезпечението/разпределението с ресурси (брой работници и време) за реализиране на 

определения обем на същия вид СМР.  

Това обстоятелство задължително изисква/налага да е налице пълна идентичност 

между: - предложеното и посочено  в Линейния график, обезпечение/разпределение с трудови 

и времеви ресурси (брой работници и продължителност/време) и - произтичащите, от това 

обезпечение, съответни разходи за труд, посочени в единичната анализна цена, респ. Ценовото 

предложение. 

           При извършения преглед и проверка на горепосочените документи в офертата на 

участника се установи следното : 

За част от видовете и количествата СМР, от предмета на поръчката, участникът е 

предложил обезпечение с трудови ресурси и време, което по никакъв начин не гарантира 

извършването им с посочената продължителност и съответен брой работници. Така например 

за „изграждане на нова вароциментова мазилка по фасада” от енергоспестяващата мярка 

„МI Топлинно изолиране на външни стени” в единичната цена е определено време за труд 0,67 

човекочаса за направа на 1 кв.м. В линейния график за направата на изискуемия обем от 920 

квм, участникът е предложил изпълнението да се реализира в продължение на 10 календ. дни с 

6 броя работника. Така предложеното обезпечение с трудов и времеви ресурс в графика, 

гарантира влагането на 480 човекочаса (чч), вместо необходимите му 616,40 чч - според Нвр в 

единичната цена. Т.е. при така предложеното за влагане количество труд, участникът не би 

могъл да изпълни зададения, в предмета на поръчката, обем работа в предложения срок от 10 

дни. Следователно,  линейният график, в частта му за изграждане на 920 кв.м нова 

вароциментова мазилка по фасада, не гарантира изпълнението на този вид СМР в 

предложения срок. 

Изцяло по аналогичен начин се отнася това обстоятелство и за долупосочените видове 

и количества СМР, от предмета на поръчката : 

МI Топлинно изолиране на външни стени  

- доставка и монтаж на 2000 кв.м фасадни предпазни мрежи; 

- очукване на 920 кв.м вароциментова мазилка; 

- изпълнение на 1346 кв.м топлоизолация EPS 8 см; 

- грундиране на 1346 кв.м с готов грунд върху мазилка. 

МII Подмяна на дървена и метална дограма с PVC стъклопакет  

- демонтаж на 645,80 кв.м съществуваща дограма; 

- доставка и монтаж на 645,80 кв.м PVC дограма, двоен стъклопакет с коефициент 

на топлопредаване λ≤1,7 W/м2K; 
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- външно обръщане на 1601,64 м страници на прозорци; 

- вътрешно обръщане на 1601,64 м страници на прозорци; 

- външно боядисване на 1601,64 м по страници; 

- вътрешно боядисване на 1601,64 м по страници. 

МIII Повишаване ефективността на системата за отопление  

- доставка и монтаж на 900 бр. алуминиеви радиаторни ребра 500 мм ; 

- доставка и монтаж на 240 м тръба многослойна с алуминиева вложка ф40 . 

Както е видно, упоменатите по-горе видове и количества СМР съставляват основни 

дейности по прилагането на енергоспестяващите мерки на сградата на Медицинския Център, 

за които обаче, представеният линеен график не обосновава предложения, от участника, 

срок за изпълнение на обекта от 70 календарни дни.  

           Отделно от това, комисията намира, че е налице и вътрешно противоречие и 

несъвместимост между Техническото предложение, в частта му на представения линеен 

график и Ценовото предложение на участника. В подкрепа на това си твърдение, комисията 

посочва следните аргументи : 

При така предложеното разпределение на трудов и времеви ресурс в Линейния график 

за посочените по-горе видове СМР, съответно разходите за труд, съставляващи част от 

Ценовото предложение на участника, ще бъдат различни от заявените. Т напр. за „изграждане 

на нова вароциментова мазилка по фасада” в срок от 10 дни с 6 работника, на участника ще са 

му необходими 0,5217 човекочаса за направа на 1 квм, вместо определените от него 0,67 

човекочаса (в представената единична цена). Съответно по-малкото количество вложен труд 

ще съставлява и по-ниско ниво на разходи и следователно и общата цена за изпълнение на 

обекта ще бъде различна от посочената, в случая по-ниска. Същото се отнася и за останалите 

видове описани СМР. 

Като взе предвид тези  факти и обстоятелства, констатирани в съдържанието  на ТП на 

този участник, комисията  намира, че  така изготвеното и представено Техническо 

предложение  не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което и 

на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП с единодушие на членовете си прие следното 

РЕШЕНИЕ :   

            ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на    „ВАЛДОР – 60” ООД гр. Пловдив 

и ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 

2. Участник № 6 ЕТ„МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ” гр. Хасково      

 

Представеното, в оригинал с печат и подпис на участника, ТП е изготвено съгласно 

публикувания образец № 3. 

При извършения преглед за неговото съдържание и обхват се установи следното : 

№ Изисквания към представеното ТП, 

съгласно условията и документацията, 

Представено от участника 
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респ техническата спецификация 

1 2 3 

1 Да е посочен срок, в календарни дни, за 

изпълнение предмета на поръчката  

Участникът предлага срок за изпълнение 

предмета на поръчката 70 календарни дни. 

 Условие съгласно раздел I. ОБЩИ 

УСЛОВИЯ, т. 3.1 от документацията : не 

повече от 70 кал дни 

Предложеният срок удовлетворява 

поставеното изискване. 

2 Да са посочени гаранционните срокове, в 

години, за следните изпълнени видове/групи 

СМР: 

Посочени са следните гаранционни срокове : 

 топлоизолация на външни ограждащи стени, 

вкл с всички съпътстващи СМР 

5 години 

 за подменената PVC дограма стъклопакет, 

вкл с всички съпътстващи СМР 

5 години 

 за изградената отоплителна инсталация 5 години 

 Условие съгласно т.7.1 от публикувания 

проект на договор : не могат да бъдат по-

малки от минималните гаранционни срокове 

по Наредба №2/2003 г. за въвеждане в 

експлоатаиця на строежите в РБългария и 

минимални гаранционни срокове за 

изпълнение строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

Предложените гаранционни срокове са 

идентични, с тези посочени като минимални в 

чл. 20, ал.4, т. 3 и т.4 от цитираната Наредба, 

под чиято разпоредба попадат гореописаните 

видове СМР  Следователно : 

Предложените гаранционни срокове 

удовлетворяват поставеното изискване. 

3 Да е приложен Линеен график, в т.ч. 

Условия/изисквания съгласно Техническата 

Спецификация :  

Графикът е разработен в рамките предложения 

срок за изпълнение отна 70 календарни дни. 

3.1. ●да са обхванати всички дейности от 

предмета на поръчката, вкл и подготвителни 

и заключителни  

Обхванати са всички видове СМР от предмета 

на поръчката, отнасящи се до 3-те 

енергоспестяващи мерки. Посочени са 

подготвителни дейности-в рамките на първия 

ден; както и заключителни дейности-в 

последния (70-я ) календарен ден. 

3.2. ●за всяка СМР дейност да са посочени :  

 -Нвр, брой работници, квалификация на 

звеното работници, необходима механизация 

посочено 

 -продължителност, вкл. начало и край Посочено, видно е от лявата и дясната част на 

документа 

3.3. ●Да са посочени планираните етапите на 

отчитане/актуване 

посочено 
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 Дефиниция: под етап 

на„отчитане“/„актуване“ се разбира 

окончателното изпълнение на всички видове 

и количества СМР, вкл и съпътстващите 

такива, отнасящи се към съответната 

енергоспестяваща мярка 

Участникът предлага следните „етапи на 

отчитане/актуване“: 

1-ви етап: след окончателното завършване на 

видовете и количествата СМР по 

енергоспеставяща МI „топлинно изолиране на 

външни стени“ и МII ”подмяна дограма”, 

което според графика се определя на 56-ия 

календарен ден; 

2-ри етап (окончателен): след окончателно 

изпълнение на всички видове и количества СМР, 

предвидени за реализиране на МIII 

“изграждане на отоплителна инсталация“, 

което според графика се определя на 70-ия 

календарен ден; 

3.4. ●Линейният график следва да обосновава предложения, от участника, срок за изпълнение на 

поръчката 

4 Да са приложени сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или за 

експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите 

материали и/или оборудване и изискваните стандарти ЗА : 

 - PVC дограма с двоен стъклопакет с 

коефициент на топлопреминаване 1,7 W/м2К 

Представени са : 

Декларация за съответствие, подписана за и от 

името на производителя „ФИНПЛАСТ“ ООД 

Хасково, за PVC петкамерен профил и 

стъклопакет, от който документ е виден 

коефициент на топлопреминаване 1,7 W/м2К. 

Приложеният документ доказва изискуемото 

съответствие на влагания продукт и 

изискваните стандарти. 

 - топлоизолация  EPS с дебелина 8 см с 

коефициент на топлопроводност 

λ≤0,035W/mK 

Представена е Декларация за експлоатационни 

показатели № 0024/2015, подписана за и от 

името на производителя „Оргахим” АД гр. Русе 

от който документ е виден коефициент на 

топлопреминаване λ≤0,0343W/mK  

Приложеният документ доказва изискуемото 

съответствие на влагания продукт/материал и 

изискваните стандарти. 

 -циркулационна помпа с дебит 6 м3/h и напор 

4 м 

Представена е ЕС декларация за съответствие, с 

приложени технически характеристики за 

циркулационна помпа MAGNA 1 с дебит 7 м3/h 

и напор 5 м, издадена от производителя 

GRUNDFOS. 

Приложеният документ доказва изискуемото 

съответствие на влаганото оборудване и 
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изискваните стандарти. 

 -алуминиеви радиаторни глидери с височина 

500мм 

Представена е декларация за експлоатационни 

показатели № 00162-CPR3052011, издадена от 

производителя Фондитал АД-Италия 

Приложеният документ доказва изискуемото 

съответствие на влагания материал/продукт и 

изискваните стандарти. 

5 Документ за упълномощаване (ако е 

приложимимо) 

неприложимо 

6 Декларация за запознаване с условията на стр 

площадка – образец 3.1 

приложено 

7 Декларация за конфиденциалност – образец 

3.2 

неприложимо 

Както е видно от гореизложеното в Техническото Предложение (ТП) на участника, са 

на лице следните факти и обстоятелства : 

Представен е линеен график в изискуемия обхват и съдържание съгласно 

предварително обявените условия. Към Техническото предложение са приложени 

изискуемите документи, доказващи съответствието на предложените от участника за влагане 

основни материали и оборудване и изискваните стандарти. Представеното Техническо 

предложение отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

Следователно  офертата на участник „ЕТ„МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ” гр. 

Хасково  подлежи на класиране и оценка. 

3. Участник № 10 „Билд Инвест” ЕООД гр. Кърджали     

 

Представеното, в оригинал с печат и подпис на участника, ТП е изготвено съгласно 

публикувания образец № 3. 

При извършения преглед за неговото съдържание и обхват се установи следното : 

№ Изисквания към представеното ТП, 

съгласно условията и документацията, 

респ техническата спецификация 

Представено от участника 

1 2 3 

1 Да е посочен срок, в календарни дни, за 

изпълнение предмета на поръчката  

Участникът предлага срок за изпълнение 

предмета на поръчката 68 календарни дни. 

 Условие съгласно раздел I. ОБЩИ 

УСЛОВИЯ, т. 3.1 от документацията : не 

повече от 70 кал дни 

Предложеният срок удовлетворява 

поставеното изискване. 

2 Да са посочени гаранционните срокове, в 

години, за следните изпълнени видове/групи 

СМР: 

Посочени са следните гаранционни срокове : 
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 топлоизолация на външни ограждащи стени, 

вкл с всички съпътстващи СМР 

5 години 

 за подменената PVC дограма стъклопакет, 

вкл с всички съпътстващи СМР 

5 години 

 за изградената отоплителна инсталация 5 години 

 Условие съгласно т.7.1 от публикувания 

проект на договор : не могат да бъдат по-

малки от минималните гаранционни срокове 

по Наредба №2/2003 г. за въвеждане в 

експлоатаиця на строежите в РБългария и 

минимални гаранционни срокове за 

изпълнение строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

Предложените гаранционни срокове са 

идентични, с тези посочени като минимални в 

чл. 20, ал.4, т. 3 и т.4 от цитираната Наредба, 

под чиято разпоредба попадат гореописаните 

видове СМР . Следователно : 

Предложените гаранционни срокове 

удовлетворяват поставеното изискване. 

3 Да е приложен Линеен график, в т.ч. 

Условия/изисквания съгласно Техническата 

Спецификация :  

Графикът е разработен в рамките на 

предложения срок от 68 календарни  дни.  

3.1 ●да са обхванати всички дейности от 

предмета на поръчката, вкл и подготвителни 

и заключителни  

 

Обхванати са всички видове СМР от предмета 

на поръчката, отнасящи се до 3-те 

енергоспестяващи мерки. Посочени са 

подготвителни работи за период от 1 ден, 

първия от общо определения, както и 

заключителни по „предаване на обекта на 

възложителя“ – също за период от 1 ден, 68-ия 

пореден. 

3.2 ●за всяка СМР дейност да са посочени :  

 -Нвр; брой работници; квалификация на 

звеното работници; необходими човекодни 

Посочено за единица обем от всеки вид СМР, 

както и за количеството, предмет на поръчката 

за всеки вид СМР 

 -необходима механизация  Посочено по видове и брой 

 -продължителност, вкл. начало и край Посочено 

3.3 ●Да са посочени планираните етапите на 

отчитане/актуване 

Посочено : 

1-во актуване: след изпълнение/завършване на 

всички видове и количества СМР, отнасящи се 

до реализацията на енергоспестяваща МIII  

Повишаване ефективността на системата за 

отопление, за които е предложено окончателно 

завършване до 31-ия ден вкл. Актуването е 

посочено за 32-ия пореден ден;  

2-ро и окончателно актуване: след 

изпълнение/завършване на всички видове и 

количества СМР от предмета на поръчката- на 

68-ия ден; 
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 Дефиниция: под етап на„отчитане“/„актуване“ се разбира окончателното изпълнение на 

всички видове и количества СМР, вкл и съпътстващите такива, отнасящи се към 

съответната енергоспестяваща мярка 

3.4 ●Линейният график следва да обосновава предложения, от участника, срок за изпълнение на 

поръчката  

4 Да са приложени сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или за 

експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите 

материали и/или оборудване и изискваните стандарти ЗА: 

 - PVC дограма с двоен стъклопакет с 

коефициент на топлопреминаване 1,7 W/м2К 

Представени са: декларация за произход на 

продукт/2016 г; декларация за съответствие; 

декларация за експлоатационни показатели 

№ 06-40, в едно с Протокол от 

първоначално изпитване на типа № ITT-

08/17. 04. 2014 с посочен коефициент на 

топлопреминаване λ=1,2 W/м2К, както и други 

допълнителни документи. 

Приложените документи доказват 

изискуемото съответствие на влагания 

продукт/материал и изискваните стандарти. 

 - топлоизолация  EPS с дебелина 8 см с 

коефициент на топлопроводност 

λ≤0,035W/mK 

Представена е декларация за експлоатационни 

показатели № 033/2016, в едно с техническа 

карта, издадени от „МАРИСАН И КОЛЕВ” АД, 

от които документи е виден  коефициент на 

топлопроводност λ=0,035W/mK. 

Приложените документи доказват 

изискуемото съответствие на влагания 

продукт/материал и изискваните стандарти 

 -циркулационна помпа с дебит 6 м3/h и напор 

4 м 

В  ТП (Образец 3) участникът е посочил, че 

прилага „технически характеристики“ за 

циркулационна помпа с производител WILO,  

Германия-модел Wilo Yonos MAXO 25/0.5-

10. 

Приложеното обаче  не съставлява  нито 

сертификат, нито удостоверение, нито 

декларация за съответствие или за 

експлоатационни показатели, или друг 

еквивалентен документ, доказващ 

съответствието на предложеното оборудване и 

изискваните стандарти. Представени са 3 

страници-разпечатка  описание на продукта/ 

оборудването,  имащи изцяло характер на 

рекламна брошура  от „интернет 

пространството” за  модел на помпа от 

посочената марка. Описани са различни 
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технически параметри на помпата: допустими 

работни флуиди; допустими области на 

приложение; тръбни съединения; технически 

данни за мотора и електрониката; материали, 

вложени при изработката на помпата. 

 Разпечатката, наименована  от участника  

„техническа карта“ изобщо не представлява 

какъвто и  да било официален или неофициален 

документ от кръга на изискваните от 

възложителя, а неидентифицирано описание/ 

информация за технически характеристики на 

помпа. В него не е налична каквато и да било  

информация, удостоверяваща издателя на 

„документа“ – бил той производител, вносител, 

сертифициращ орган или каквото и да било 

друго лице, което стои с името си зад тези техн. 

характеристики и е отговорно за обективността 

им.  Липсват каквито и да било 

информация/данни, гарантиращи 

съответствието на помпата с изискваните 

стандарти.  

Следователно: Не е представен документ,  

доказващ съответствие на предложеното за 

влаганане оборудване/изделие и изискваните 

стандарти. 

 -алуминиеви радиаторни глидери с височина 

500мм 

Представена е Декларация за експлоатационни 

характеристики № Н500-305/2011 от 

производител Radiatori 2000 S.p.a.,  Италия. 

Приложеният документ доказва изискуемото 

съответствие на влагания продукт/изделие и 

изискваните стандарти. 

5 Документ за упълномощаване  (ако е 

приложимимо) 

неприложимо 

6 Декларация за запознаване с условията на стр 

площадка – образец 3.1 

приложено 

7 Декларация за конфиденциалност – образец 

3.2 

неприложимо 

Комисията извърши преглед на документите, по отношение на изискването: Линейният 

график да обосновава предложения, от участника срок за изпълнение на поръчката”, при което 

се установи, че е налично съответствие и идентичност между  предложеното ресурсно 

обезпечение за изпълнение предмета на поръчката-показано в Линейния график и заявените 

разходи, произтичащи от това ресурсно обезпечение-показани в Ценовото предложение на 

участника. Следователно,  Линейният график обосновава предложения от участника срок за 

изпълнение на поръчката (68 календарни дни). 
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Наред с това обаче, както е видно от констатациите в т.4 от Таблицата  в Техническото 

предложение на участника „Билд Инвест“ ЕООД е налично и  обстоятелство, представляващо 

основание за  отстраняване, а именно: участникът не е представил задължително изискуем 

документ, отговарящ на разпоредбите на ЗТИП и  Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти  и доказващ съответствие 

за циркулационна помпа с дебит 6 м3/h и напор 4 м  и изискваните стандарти. 

 Като взе предвид тези  факти и обстоятелства, констатирани в съдържанието  на ТП на 

този участник, комисията  намира, че  така изготвеното и представено Техническо 

предложение  не отговаря на предварително обявените условия за представяне, поради което и 

на основание чл. 107, т.5 от ЗОП с единодушие на членовете си прие следното РЕШЕНИЕ :   

            ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на офертата на    „Билд Инвест” ЕООД гр. 

Кърджали и ПРЕДЛАГА на възложителя ДА ОТСТРАНИ този участник от процедурата. 

  

 

След извършената проверка за съответствието на ЦЕНОВИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ на подалите оферти участници с предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката и изискванията за съдържание на офертата, както и на база на 

приетите в тази връзка решения за всеки от участниците, комисията пристъпи  към  оценка и 

класиране според обявения от възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. На такава 

оценка и класиране съгласно т. 27.10 и т.27.11 от Документацията за участие подлежат 

участниците, чиито Ценови и Технически предложения отговарят на предварително обявените 

условия и не подлежат на отстраняване. Видно от констатациите на комисията и приетите по 

този протокол решения на тези условия отговаря единствено офертата на участника ЕТ 

„Марчела 90-Златко Марчев“ гр. Хасково.  

Ето защо и на основание чл. 61, т. 3 във връзка с чл. 58, ал.1 от ППЗОП комисията с 

единодушие на  членовете си прие следното РЕШЕНИЕ: 

 

ОЦЕНЯВА и КЛАСИРА на ПЪРВО МЯСТО  участник № 6 ЕТ „Марчела 90-Златко 

Марчев“ гр. Хасково с предложена обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

332 294,37 лева (триста тридесет и две хиляди двеста деветдесет и четири лева 37 стотинки) 

без включен ДДС 

С извършване на горните действия и следвайки изискванията на публикуваната 

документация, на 27.05.2019 г. комисията приключи  първия етап от работата си - този по 

оценката и класирането на участниците, чиито оферти отговарят на предварително обявените 

условия за изпъллнение на поръчката и отговарят на условията за представяне на офертите. 

Комисията насрочи следващото свое заседание за 30.05.2019 г., на което съобразно 

определения от възложителя ред за дейността си ще извърши  разглеждане на документите по 

чл. 39, ал.2 от ППЗОП за установяване съответствието на класираните участници с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 

КОМИСИЯ : 
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Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински 

център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“, финансиран от Националния доверителен екофонд 

 

1.Енчо Захариев …………………. 

 

2. Надежда Желязкова …………..                       3.Недялка Вълканова……………….. 

  

 

     

 

 

 

user
Заличена информация

user
Заличена информация

user
Заличена информация


