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П Р О Т О К О Л 
№ 3 

  На 23.06.2016 г., в 11:00 часа, в заседателната зала, в  административната сграда на 
Община Айтос, комисията за провеждане на открита процедура по чл. 34 от ЗОП, Заповед 
№ РД – 08 – 301/19.04.2016 год. на Кмета на Община Айтос, обявена с Решение № ОП-16-
9 от 07.03.2016 г.   на Кмета на Община Айтос, в състав: 

Председател: Мариана Димова – Зам. кмет на община Айтос 
Членове: 1. Невин Мехмед Скендер – правоспособен юрист външен експерт по чл. 19 от ЗОП. 
2. Нено Ненов – икономист – ВЕ: 1196 по чл. 19 от ЗОП представител на НДЕФ; 
3. арх.Георги Цикалов – архитект – външен експерт по чл. 19 от ЗОП; 
4. инж.Юлияна Димитрова Дандова – инженер, външен експерт по чл. 19 от ЗОП. 
 
Консултант: инж. Михаил  Денков - инженер – ВЕ: 1222 по чл.19 от ЗОП. 
 
Се проведе публично заседание на комисията, която се събра със задача да прегледа, 

оцени и класира представените оферти при условията и реда на чл. 68 до чл. 72 от ЗОП за 
възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на сградите на СОУ „Христо Ботев” /СОУ „Христо Ботев” База 1 и СОУ 
„Христо Ботев” База 2/, находящи се в град Айтос, финансирани от Националния 
доверителен екофонд“, публикувана в РОП на АОП № 00195-2016-0004. Поради ангажираност на редовния член инж.Юлияна Димитрова Дандова на 
публичното заседание встъпи резервният член инж. Димитър Пенев. 

При работата на комисията не присъстваха представители на участниците в 
процедурата, както и представители на медии. 

I. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите 
участници по реда на тяхното постъпване. 

Всички пликове с предлагана цена бяха показани на присъстващите, за да се уверят, 
че същите са запечатани, с ненарушена цялост, непрозрачни и съдържащи изискуемите 
подписи. 

Комисията отвори ценовите оферти на допуснатите до този етап участници и 
оповести всяка цена. Ценовите предложения на участниците са, както следва: 

1. Участникът „Термикс ЕС“ ООД предлага Обща цена за изпълнение на 
поръчката, в размер на 118 009,84 лева без включен ДДС, с включен ДДС: 141 611,81 
лева; 

2. Участникът „Меаца“ ЕООД предлага Обща цена за изпълнение на поръчката, в 
размер на 151 951,67 лева без включен ДДС, с включен ДДС: 182 342,00 лева; 

3. Участникът „Само Строй“ ЕООД предлага Обща цена за изпълнение на 
поръчката, в размер на 129 427,55 лева без включен ДДС, с включен ДДС: 155 313,06 лева; 

4. Участникът „Сана“ ДЗЗД предлага Обща цена за изпълнение на поръчката, в 
размер на 161 400,87 лева без включен ДДС, с включен ДДС: 193 681,00 лева. 
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 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. Работата на същата 
продължи в закрито заседание. 
  
 II. Комисията извърши обстоен преглед на ценовите предложения и съответствието 
им с изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие в откритата 
процедура и обявлението за обществена поръчка. Комисията констатира следното: 

1. Ценовото предложение на участника „Термикс ЕС“ ООД е изготвено по образец и 
отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената цена е изчислена коректно. 

2. Ценовото предложение на участника „Меаца“ ЕООД, е изготвено по образец и 
отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената цена е изчислена коректно. 

3. Ценовото предложение на участника „Само Строй“ ЕООД, е изготвено по образец 
и отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената цена е изчислена коректно. 

4. Ценовото предложение на участника „Сана“ ДЗЗД, е изготвено по образец и 
отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената цена е изчислена коректно. 
 

III. Писмени обосновки. Комисията извърши проверка за наличие на хипотезата по чл. 70 от ЗОП, от която е 
констатирано, че ценовото предложение от участника  „Термикс ЕС“ ООД е с повече от 
20 % по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

 
Предвид изложеното бе взето решение на основание чл.70 от ЗОП на участника да 

бъде изискана подробна писмена обосновка относно начина на образуване на предложената 
цена за изпълнение на поръчката, като срока за представянето й следва да бъде три работни 
дни от деня, следващ получаването й от участника. 

В 16.30 часа беше закрито заседанието на комисията. 
 
На 30.06.2016г. в 12:00 часа комисията в редовен състав се събра на закрито 

заседание, като задачата й беше преглед на представените писмени обосновки, както 
следва: 

 
1. „Термикс ЕС“ ООД – представена с вх.№ 92-Ф-741/29.06.2016 г. 
Разглеждане на представените обосновки от Комисията: 1. В определения от комисията срок е получена обосновка от участника „Термикс 

ЕС“ ООД, с вх.№ 92-Ф-741/29.06.2016 г. Кратко описание на представената обосновка от 
участника. 

В своята обосновка участникът в точка 1 като оригинално решение за изпълнение 
на поръчката посочва, че е взел предвид факта, че е извършвал многобройни ремонти на 
обекти на територията на цялата страна, които са му донесли многобройни контакти. 
Поддържа добри контакти с близки негови приятели, които ще му преотстъпят за 
безвъзмездно ползване недвижимите си имоти на работниците му. Неплащането на 
квартирни разходи значително облекчава разходите за изпълнение на поръчката. В точка 2 
като предложено техническо решение за изпълнение на поръчката, участникът е посочил, 
че разполага с висококвалифициран технически персонал. Посочил е, че посещава 
постоянно строителните изложения и презентации на производители и дистрибутори за 
внедряване на нови материали и технологии за изпълнение в строителството и ги внедрява 
в работата си. При новите технологии се избягват мокрите процеси, по-малко трудоемки и 
не се изисква технологично време за съхнене, което позволява бърза и качествена работа, 
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която води до по-ниски разходи на труд. Като наличие на изключително благоприятни 
условия участникът в своята обосновка посочва, че основните строителни материали, 
необходими за изпълнението на строителството, фирмата закупува директно от 
производителите или от оторизирани дистрибутори. Посочил е, че дружеството има 
сключени договори за доставки на основните материали, необходими за изпълнение на 
обектите при изключително благоприятни за тях отстъпки, което е основен фактор 
допринасящ за формирането на предложената от него цена за изпълнение на поръчката. 
Предварително е планирал количествата необходими материали за строителните процеси, 
с което си осигурява експедитивност при изпълнение на поръчката. В дружеството е 
създадена система за организация и контрол на качеството на предлаганата услуга, която 
позволява при извършване на строителството, качеството да се контролира на всеки етап. 
На следващо място участникът е посочил наличието на богат опит в изпълнението на 
подобни обекти. Дружеството разполага със собствени средства, няма да ползва банкови 
кредити за изпълнение на поръчката, няма да плаща лихви, което водело до икономичност 
при изпълнението на поръчката и е изключително благоприятно условие за тях. Посочил е, 
че дружеството разполага със собствено фасадно скеле, което от своя страна също 
намалява разходите при калкулация на офертната цена. Икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка участникът е  посочил, че дружеството е основано през 2000 г. и за 
15г. е успяло да се наложи като стабилна и една от водещите фирми в бранша, 
изпълняваща основно обекти, свързани с енергийно саниране и ремонт на сгради с 
обществено обслужване. При формирането на цената за изпълнение на поръчката 
участникът е имал предвид изключително благоприятните условия за наго по отношение 
на фирмите от съконтрагентните им доставчици. Оборотът, който са направили на 
търговския си контрагент през изминалата 2015 г. е бил изключително висок и поради тази 
причина за тази година договорените търговски отстъпки са изключително благоприятни 
за тях  - от 30 до 35 %. При изработването на анализните цени са ползвани минимални 
допълнителни начисления за труд, материали и механизация, а цените на материалите са 
на база офертни цени на първо качество материали и изделия. Допълнителните разходи за 
труд се калкулират, за да обезпечават осигуровките на работниците и служителите, 
месечните възнаграждения на администрацията, инженерно-техническия състав и охрана 
за обекта, както и за осигуряване на лични предпазни средства, съгласно Наредба за 
безопасни и здравословни условия на труд, временното строителство, транспортни и 
командировъчни разходи на работниците и служителите и др.   

 
Разглеждане на представената обосновка на „Термикс ЕС“ ООД  и проверка за 

наличието на обективни обстоятелства свързани с: - оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка 
- предложено техническо решение 
- наличието на изключително благоприятни условия за участника 
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка 
- получаване на държавна помощ 

 
МОТИВИ: Обосновката на участника се съдържа в шест страници и се базира на наличието на 

ресурсна, контрагентна и финансова обезпеченост на участника. Позовавайки се на 
кадрова, контрагентна и финансова обезпеченост участникът може да обоснове кратък 
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срок и очаквано високо качество на изпълнение, но не и ниска цена и евентуална 
икономичност при изпълнение на поръчката.  

Притежаваният персонал е стандартен показател, съпоставим с тези на останалите 
участници в процедурата, но той не попада в обхвата на регламентираните от законодателя 
хипотези, въз основа на които комисията за провеждане на процедурата може да приеме 
обосновката за 20 %  по – ниска цена. 

Комисията не може да приеме, че единствено наличието на сключени договори за 
доставки на основните материали, необходими за изпълнение на обектите при 
изключително благоприятни за тях отстъпки, е основен фактор, допринасящ за 
формирането на предложената от него цена за изпълнение на поръчката, като  даващо 
предимство благоприятно положение, спрямо другите участници по смисъла на чл.70, ал.2, 
т.3 от ЗОП, в случай, че участникът е имал предвид това законово обстоятелство.  

Никъде в обосновката не е посочена цената на строителните материали, доставно -
складовите разходи, почасовата заетост, нито пък размерът на часова ставка при 
ценообразуване на месечното възнаграждение на специалистите, командировъчни, 
транспортни.  

Участникът не е направил подробна разбивка на предлаганата от него цена и метода 
на ценообразуване по отношение на „разходи за материали“, „разходи за механизация“, 
„разходи за труд”, „транспортни разходи”, „доставно -  разходи”, „разходи за офис”, 
„разходи за работни облекла“, „Печалба“, „Разчет за необходимият брой работници”, както 
и не е посочена часовата ставка за заплащане на труда в строителството, необходими за 
изпълнение на поръчката, поради което комисията не може да приеме, че ценовото 
предложение отговаря на законовите изисквания и може да бъде допуснато до оценка. 

 Представената от участника обосновка е обща, бланкетна  и не доказва по какъв 
начин е оформил предложената цена от него в размер на 118 009,84 лева.  

 
С оглед гореизложеното, както и на основание чл.70, ал.3 от ЗОП, Комисията 

предлага офертата на „Термикс ЕС“ ООД, да бъде отстранена от участие поради 
изложените по-горе мотиви.  

 
IV. Комисията на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП, КЛАСИРА ценовите предложения 

на допуснатите участници, съгласно утвърдения от Възложителя критерий за най-ниска 
цена, както следва: 

 
Първо място: участника „Само Строй“ ЕООД, с предложена цена в размер на 129 

427,55  лева, без ДДС 
Второ място: участника  „Меаца“ ЕООД, с предложена цена в размер на 151 951,67 

лева, без ДДС; 
Трето място: участника  „Сана“ ДЗЗД, с предложена цена в размер на 161 400,87 

лева, без ДДС; 
 
На основание чл. 72, ал. 2 от ЗОП настоящият протокол на комисията и цялата 

документация по провеждането на настоящата открита процедура се предава на 
Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал.1 от ЗОП.  
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Особено мнение от членовете на комисията не бе изразено. Настоящият протокол е 
съставен на 30.06.2016 г. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав 
както следва: 

 
Приложения: 1. Списък на присъстващите; 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………(п)……….                  

                                  (Мариана Димова)    
                            
Членове: 1.………(п)………….     4…………(п)………... 
   (Невин Скендер)     (инж.Димитър Пенев) 
 
2……….(п)………….     5…………(п)..………...  
     (Нено Ненов)      (инж.Юлияна Дандова) 
 
3. ………(п)..……….. 
  (арх.Георги Цикалов) 
 
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.23 от 

ЗЗЛД  


