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П Р О Т О К О Л № 4 
по чл.72, ал.1от Закона за обществените поръчки 

 

 

На 17.06.2015 г. от 13,30 часа в залата на партерен етаж в сградата на Община Гоце 

Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 се проведе публично отварянето и оповестяването на ценовите 

оферти от комисия  по провеждане на открита процедура по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП за избор 

на изпълнител за изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1 

„Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК 

инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на техническите 

характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради” и 

Обособена позиция №2 „Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради” по Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, приета с Постановление №18 от 02.02.2015 г. на 

Министерски съвет, открита с решение № 301/25.03.2015 година на кмета на община Гоце 

Делчев, идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на 

обществените поръчки: 00098-2015-0003, назначена със заповед №390 от 27.04.2015 година, 

издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Председател: инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на 

територията“ 

Членове: 1. Киприяна Гулева – юрист, гл. спец. АПИО; 

  2. инж. Атанас Каракиев – гл.спец. “Благоустрояване” 

  

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници; 

2. Проверка на съответствието на ценовите предложения с изискванията на 

възложителяи за наличие на основания по чл. 70, ал.1; 

 

По точка първа от дневния ред 

Председателят на комисията информира, че на 12.06.2015г. в официалната интернет 

страница на Възложителя, секция „Профил на купувача” е публикувано съобщение за датата, 

часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по процедурата. Съобщението е изпратено по 

електронна поща до имейл адресите на всички участници на 12.06.2015г.  

При отварянето на ценовите оферти присъствха Шеин Бекир Бекир, представител на 

„Протико ИЛ“ ООД; Васил Николов Мърценков, представител на „Консултантска инженерна 

група“ ООД; Михаил Филипов Новоселски, представител на „Финес-Г“ ЕООД и Свилен 

Николов Пешев, представител на „Пешев“ ЕООД. 

При отваряне и оповестяване на ценовите офертите не присъстваха представители на 

средствата за масово осведомяване или други лица. 

Комисията пристъпи към отварянето на ценовите оферти по поредните номера на 

участниците по двете обособени позиции и предложи по един представител от присъстващите 

участници да подпише ценовите оферти. Васил Николов Мърценков, представител на 

„Консултантска инженерна група“ ЕООД, подписа ценовите оферти на участници №6 и №11, 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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а всички останали ценови оферти бяха подписани от Свилен Николов Пешев, представител на 

„Пешев“ ЕООД. Комисията оповести ценовите предложения. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

УЧАСТНИК 

 

Максимална цена на 

кв.м РЗП в лв. без 

ДДС 

Участник с пореден №3 “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

гр.София 
1,15 

Участник с пореден пореден №4 ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО – ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ“, гр. Пловдив 
1,50 

Участник с пореден №5 „КИМТЕКС ЛС“ ООД, гр.Плевен 1,72 
Участник с пореден №6 от „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

гр.София 
1,40 

Участник с пореден №7 „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, гр.София 2,10 
Участник с пореден №8 „ЕКСПРЕСКОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Благоевград 1,95 
Участник с пореден №9 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ 

ООД, гр.Благоевград 
1,75 

Участник с пореден №11 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив 2,00 
Участник с пореден №12 „ФИНЕС – Г“ ЕООД, гр.Благоевград 1,49 
Участник с пореден №13 „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Пловдив 0,99 
Участник с пореден №14 „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД, гр.София, 1,78 
Участник с пореден №16 „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД 1,39 
Участник с пореден №19 „АСЕ КОНСУЛТ 2014“ ООД, гр. Благоевград 2,20 
Участник с пореден №20 „БОАЛ“ ООД, гр.Гоце Делчев 1,66 
Участник с пореден №21 „СОЛАРВАТ“ ЕООД, гр.Гоце Делчев 2,05 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

УЧАСТНИК 

 

Максимална цена на 

кв.м РЗП в лв. без 

ДДС. 
Участник с пореден №1 „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ООД гр.София,  0,90 

Участник с пореден №2 „ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 

гр.София, 
0,80 

Участник с пореден №4 ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, гр. 

Пловдив, със съдружници „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД и 

„СТРОЙКОНТРОЛ“ООД 
0,80 

Участник с пореден №5 „КИМТЕКС ЛС“ ООД, гр.Плевен, 0,79 

Участник с пореден №6 от „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

гр.София, 
0,60 

Участник с пореден №7 „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, гр.София, 0,80 

Участник с пореден №9 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ 

ООД, гр.Благоевград, 
0,70 

Участник с пореден №10 „КЛИМАКОМЕРС“ ООД, гр.София, 0,52 

Участник с пореден №14 „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД, гр.София, 0,68 

Участник с пореден №16 „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.София 0,62 

Участник с пореден №17„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД, 

гр.София, 
0,80 

Участник с пореден №18 „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД, гр.София, 0,89 

 

След обявяване на ценовите предложения, председателят на комисията обяви, че 

публичната част на заседанието приключи. 

 

По втора точка от дневния ред 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на ценовите предложения с 

изискванията на възложителя за наличие на основания по чл. 70, ал.1 от ЗОП по реда на 
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постъпването им по двете обособени позиции и установи, че за участник с пореден №4 

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, гр. Пловдив и участник с пореден №12 „ФИНЕС – 

Г“ ЕООД, гр.Благоевград е налице разминаване между изписаната цифром и словом единична 

цена за изпълнение на обособена позиция 1, а именно: 

1. Участник с пореден №4 ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, гр. Пловдив в 

ценовото си предложение е изписал „Максимална цена в размер на: 1,50 (един лев и) лв./м2 

РЗП (разгъната застроена площ) без ДДС”. 

2. Участник с пореден №12 „ФИНЕС – Г“ ЕООД, гр.Благоевград в ценовото си  

предложение е изписал „Максимална цена в размер на: 1,49 (един лев и седемдесет 

стотинки) лв./м2 РЗП (разгъната застроена площ) без ДДС”. 

След обсъждане комисията прие: 

При така представените ценови предложения съществува неяснота относно 

действителната воля на горепосочените участници и невъзможност да бъде извършена 

преценка каква е вярната оферирана цена – изписаната с цифри или изписаната словом.  

Дори да се приеме, че тези несъответствия, допуснати в ценовите предложения на 

участниците, представляват явна техническа грешка, тя би могла да бъде отстранена само по 

реда на чл. 54, ал. 2 ЗОП, който предвижда участниците да могат да променят, допълнят или 

да оттеглят офертите си, но само до изтичане на срока за подаването им. След изтичането на 

този срок офертата се разглежда от комисията за оценка така, както е била подадена, като с 

оглед на съдържащите се в нея обстоятелства, се преценява съответствието й с изискванията 

на възложителя. Комисията следва да приложи и чл. 68, ал. 11 от ЗОП, съгласно която 

комисията може по всяко време да изисква от участниците разяснения, както и допълнителни 

доказателства за данни, представени в плик 2 и 3. Посочената възможност не може да се 

използва за промяна на техническото и ценовото предложение. Комисията може, но не е 

задължена да изиска от участниците разяснения и допълнителни доказателства. В указанията 

на възложителя и в образеца на ценово предложение не е уточнено коя цена се приема за 

вярна в случай на разминаване между цената изписана в цифри и тази изписана с думи и всяка 

поправка, направена в резултат на поискани разяснения, би била промяна в ценовите 

предложения на участниците, което е недопустимо. 

Порокът в офертата не може да бъде преодолян чрез искане за предоставяне на 

разяснение по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП, тъй като би се стигнало до промяна на ценовото 

предложение на участника, което е недопустимо съгласно чл.68, ал.11, т.2, б.„б" от ЗОП.  

 

След така направените обсъждания и разисквания, Комисията единодушно прие 

 

РЕШЕНИЕ №5 

 

На основание чл.69, ал.1, т.3 от Закона за обществени поръчки, предлага за 

отстраняване от процедурата офертите на Участник с пореден №4 ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО – 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, гр. Пловдив и Участник с пореден №12 „ФИНЕС – Г“ ЕООД, 

гр.Благоевград, тъй като информацията в офертите им е неточна и офертите не отговарят на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

Комисията извърши проверка за съответствието на ценовите предложения на 

останалите участници и установи, че не са налице разминавания и всяко едно от тях отговоря 

на изискванията на възложителя. Ценовите предложения на допуснатите участници не 

надхвърлят финансовия ресурс на възложителя. 

 

Комисията пристъпи към проверка на ценовите предложения на допуснатите 

участници за наличие на основания по чл. 70, ал.1 по реда на постъпването им и констатира, 

че: 

- по Обособена позиция 1 предложенията по показателя за оценка на офертите са с 

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

участници, а именно участник с пореден №3 “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: 

Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за  установяване на 

технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

4 

32.86%, гр.София и Участник с пореден №13 „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Пловдив –    

42.58%; 

- по Обособена позиция 2 предложението по показателя за оценка на офертите е с 

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

участници на участник с пореден №10 „КЛИМАКОМЕРС“ ООД, гр.София – 31,58%.  

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, 

комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №6: 

 

1. Участници “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр.София, „КИМА 

КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Пловдив по Обособена позиция 1 и Участник „КЛИМАКОМЕРС“ 

ООД, гр.София по Обособена позиция 2, следва да представят подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на максималната цена на кв.м РЗП.  

2. Комисията определя срок за представяне на писмената обосновка от 3 работни дни, 

считано от датата на получаването на искането за това. 

 

С оглед срока за представяне на писмени обосновки следващото заседание да се 

проведе на 24.06.2015 г. от 13,30 ч. в стая 201, сградата на Общинска администрация, гр.Гоце 

Делчев. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на комисията приключи в 16.00 часа. 

 

 

Председател: инж.Петър Мутафчиев _____________________________ 

Членове:  

1. Киприяна Гулева _____________________________ 

2. инж. Атанас Каракиев _____________________________ 

 

 


