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УТВЪРДИЛ: /П/ 
Кмет на Община Септември 
Марин Рачев  

 
 
 

П Р О Т О К О Л   № 1.1 
 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед 256/01.03.2017 г. на Кмета на Община  
Септември се събра в пълен състав за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти 
за избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез обява с 
предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи 
при изпълнение на СМР по обособени позиции” 

Днес, 13.03.2017 год., от 14:00 часа, на закрито заседание в Заседателна зала на 
Общински съвет гр. Септември, се събра комисия в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол” в община 

Септември 
 
ЧЛЕНОВЕ: 
Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник 
Иванка Василева Сестримска – Гл. счетоводител, 
 
със задача: да отвори писмени обосновки за образуването на предложените цени в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез обява с предмет: „Упражняване на 
строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по 
обособени позиции”.  

Председателят на комисията откри заседанието и запозна състава на комисията с 
работата на комисията. 

По време на предходното заседание на комисията беше решено да се изискат подробни 
писмени обосновки от Участник: „БСК Инжинеринг” АД за обособена позиция №1 и от 
Участник: АТИ КОНСУЛТ” ЕООД за обособени позиции №1, 2 и 3 за начина на образуване 
на предложените от тях цени.  

 

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, комисията може да приеме писмената 
обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни 
обстоятелства, свързани с: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на 
строителния метод;  

2.избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за 
участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 
строителството;  

3.оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, 
доставките или услугите;  

4.спазването на задълженията по чл. 115;  

5.възможността участникът да получи държавна помощ.  
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На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, когато участникът не представи в срок  писмената 
си обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, 
комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. 

Беше констатирано, че в указания срок са представени две писмени обосновки за начина на 
образуване на предложените цени от Участник „БСК Инжинеринг” АД за обособена позиция 
№1 с вх. № 96 00-11-27/06.03.2017 г. по факс и вх. № 96 00-11-29/09.03.2017 г. по пощата и 
Участник: АТИ КОНСУЛТ” ЕООД с вх. № 96 00-11-28/07.03.2017 г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на обосновките. 

В представената писмена обосновка Участник „БСК Инжинеринг” АД за обособена позиция 
№1 твърди следното: 

При изготвянето на цената, Участник „БСК Инжинеринг” АД се е стремял да постигне 
баланс между фактора за икономичност при изпълнение на обществената поръчка и 
осигуряване на качество при изпълнение на услугата. Участникът счита, че е постигнал 
осигуреното качество при изпълнение на услугата, планирайки ресурс от квалифицирани 
ключови специалисти, всеки от които с изключително сериозен опит в упражняването на 
строителен надзор на обекти, изпълнявани от „БСК инжинеринг” АД.  
Участникът посочва също така, че продуктът който произвеждат, е услуга, тя не налага 
закупуване и внедряване на материали, а е свързана единствено с използването на 
професионалните знания, умения и капацитет на експертите. 
Планирана е печалба за дружеството в размер на 8%. 
В писмената си обосновка, Участник „БСК Инжинеринг” АД излага следните доводи за 
образуваната цена: 
Ценовото предложение е разработено на база система от подробни количествено-стойностни 
разчети за действително необходимите разходи, която обхваща всички дейности.  
По отношение на възможността участникът да получи държавна помощ, „БСК Инжинеринг” 
АД се посочва, че участникът никога досега не е получавал държавна помощ, не са правени 
подобни искания и няма планове и основания да получава и за в бъдеще държавна помощ. 
Участник „БСК Инжинеринг” АД е добавил също така в своята обосновка, че предметът на 
обществената поръчка „строителен надзор” не е свързан с технически решения, а с проверки 
и контрол на тяхната реализация, както и спазване на специфичната нормативна уредба. 
 
След подробно и изчерпателно запознаване и обсъждане на обосновката за формирането на 
предложената цена за изпълнение на поръчката, комисията единодушно реши да приеме 
обосновката на Участник „БСК Инжинеринг” АД, тъй като в нея се изтъкват обективни 
обстоятелства, които да доказват, че за участника са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 
от ЗОП. 

Мотиви за приемане на подробната писмена обосновка: 

Участникът е посочил и обяснил условията, допринасящи за образуване на икономически 
по-благоприятна цена за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка. От 
представената писмена обосновка става ясно, че са налице изключително благоприятни 
условия за участника. 

В представената писмена обосновка Участник АТИ КОНСУЛТ” ЕООД твърди следното: 

Участник АТИ КОНСУЛТ” ЕООД посочва в своята обосновка пълен набор анализни цени, 
от които е видно как точно е калкулирана всяка една от единичните цени. 

При изготвяне на обосновка си участникът посочва, че се ръководи от желание на докажем, 

че представеното финансово предложение е базирано на обективни обстоятелства, свързани 

със следните фактори съгласно чл. 72, ал 2 от ЗОП: 



 

 

3 

 

 наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

 икономичност при изпълнение на обществената поръчка. 
 

- Съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП – „Наличие на изключително благоприятни условия 
за участника“: 

Наличието на благоприятни условия се обуславя от наличния и използван от Дружеството 
офис в гр. Септември. Това предполага своевременна реакция от членовете на екипа при 
всякакви ситуации, най-вече такива от извънреден характер. Това обстоятелство предполага 
и по-ниски общи разходи на дружеството. 

- Съгласно чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „Икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка“: 

Участник АТИ КОНСУЛТ” ЕООД е заложил обща продължителност на дейностите в 
обхвата на  договора – 60 дни (два месеца), което включва упражняване на строителен 
надзор по време на строителството и внасяне на необходимата документация за издаване на 
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежите. 

В табличен вид е представено формирането на  предложената цена за изпълнение на база на 
реалните възнаграждения на експертите, включени в екипа на дружеството и помощен 
персонал, подпомагащ работата им. Посочва се, също така, че следва да се има предвид 
обстоятелството, че всички експерти на „Ати Консулт“ ЕООД са на граждански договори,  
като в хонорарите им са включени заплащане за командировъчни. Показани са всички други 
разходи за изпълнение на поръчката: транспортни разходи, административни разходи и 
печалба. Дружеството разполага със собствени фирмени автомобили, като ще използва два 
от тях в процедурата. Участникът е описал и обстоятелството, че представената оферта 
съответства на пазарните нива, икономически изгодна е за дружеството и в същото време би 
довела до постигане на необходимото добро качество на изпълняваните дейности. 

Участник АТИ КОНСУЛТ” ЕООД в своята писмена обосновка се обосновава и с  капацитета 
на човешкия ресурс, техническото и технологично оборудване, с което разполага, 
гарантирано, законосъобразно и качествено изпълнение на предвидените в проектите 
строително-монтажни работи, безопасността на строежа и спазването на техническите 
изисквания към строителните продукти, в съответствие с нормите на Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове за неговото приложение. 

 

След подробно и изчерпателно запознаване и обсъждане на обосновката за 
формирането на предложената цена за изпълнение на поръчката, комисията единодушно 
реши да приеме обосновката на Участник “АТИ КОНСУЛТ” ЕООД, тъй като в нея се 
изтъкват обективни обстоятелства, които да доказват, че за участника са налице 
обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. 

Мотиви за приемане на подробната писмена обосновка: 

Участникът е посочил и обяснил условията, допринасящи за образуване на икономически 
по-благоприятна цена за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка. От 
представената писмена обосновка става ясно, че са налице изключително благоприятни 
условия за участника. 

 
Комисията пристъпи към оценка и класиране на подадените и допуснати до 

участие оферти на участниците съгласно критерия за оценяването на офертите „най – 
ниска цена, както следва:  
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За Обособена позиция 1: 

Първо място - Участник “АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 1600,00 лв. без ДДС. 
Второ място - Участник „БСК Инжинеринг” АД с предложена цена 2550,00 лв. без ДДС. 
Трето място - Участник „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД с предложена цена 2880,00 лв. без ДДС. 
Четвърто място - Участник „Т7 консулт” ЕООД с предложена цена 2970,00 лв. без ДДС. 
Пето място - Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3000,00 лв. без ДДС. 
Шесто място - Участник „ХЕБРОС КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3225,00 лв. без 
ДДС. 
Седмо място - Участник „Институт за управление на програми и проекти” ООД с 
предложена цена 3400,00 лв. без ДДС. 
Осмо място - Участник „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД с предложена цена 3460,00 лв. 
без ДДС 
Девето място - Участник „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД с предложена цена 3757,00 лв. без 
ДДС 
Десето място - Участник ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска” с предложена цена 
4200,00 лв. без ДДС 
Единадесето място - Участник „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 4444,00 лв. без 
ДДС. 
 
 
За Обособена позиция 2: 
 
Първо място - Участник „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 1400,00 лв. без ДДС. 
Второ място - Участник „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД с предложена цена 2460,00 лв. без ДДС. 
Трето място - Участник „БСК Инжинеринг” АД с предложена цена 2550,00 лв. без ДДС. 
Четвърто място - Участник „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД с предложена цена 2640,00 
лв. без ДДС. 
Пето място - Участник „Т7 консулт” ЕООД с предложена цена 2700,00 лв. без ДДС. 
Шесто място - Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3000,00 лв. без ДДС. 
Седмо място - Участник „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД с предложена цена 3177,00 лв. без 
ДДС. 
Осмо място - Участник „Институт за управление на програми и проекти” ООД с предложена 
цена 3200,00 лв. без ДДС 
Девето място - Участник „ХЕБРОС КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3225,00 лв. без 
ДДС 
Десето място - Участник „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3456,00 лв. без ДДС 
Единадесето място - Участник ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска” с предложена цена 
3900,00 лв. без ДДС. 
 
 

За Обособена позиция 3: 

Първо място - Участник „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 2200,00 лв. без ДДС. 
Второ място - Участник „ХЕБРОС КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3225,00 лв. без 
ДДС. 
Трето място - Участник „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД с предложена цена 3280,00 лв. без ДДС. 
Четвърто място - Участник „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД с предложена цена 3360,00 
лв. без ДДС. 
Пето място - Участник „БСК Инжинеринг” АД с предложена цена 3550,00 лв. без ДДС. 
Шесто място - Участник „Институт за управление на програми и проекти” ООД с 
предложена цена 3600,00 лв. без ДДС. 
Седмо място - Участник „Т7 консулт” ЕООД с предложена цена 3700,00 лв. без ДДС. 
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Осмо място - Участник „ДИНЕЛ СН” ЕООД с предложена цена 4500,00 лв. без ДДС 
Девето място - Участник ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска” с предложена цена 
4600,00 лв. без ДДС 
Десето място - Участник „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД с предложена цена 4677,00 лв. без 
ДДС 
Единадесето място - Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 5000,00 лв. без 
ДДС. 
Дванадесето място - Участник „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 5555,00 лв. без 
ДДС. 
 

Комисията определя за изпълнител в обявената обществена поръчка по реда на чл.20, 
ал.3 от ЗОП във връзка с „двадесет и шеста” от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен 
надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по обособени 
позиции”, с класираните на първо място участници, както следва: 

 

За обособена позиция 1:  

Първо място – Участник “АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 1600,00 лв. без ДДС. 
 
За Обособена позиция 2: 
Първо място – Участник “АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 1400,00 лв. без ДДС. 
 

За Обособена позиция 3: 

Първо място – Участник “АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 2200,00 лв. без ДДС. 
 

 
Всички решения на комисията са взети с единодушие от нейните членове. Комисията 

състави и подписа настоящия протокол на 13.03.2017 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 
103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 58, ал. 1 от ППЗОП. 

Комисията приключи своята работа на 13.03.2017 г. в 15.30 часа. 
 

 В деня на изпращането на настоящия Протокол до участниците в процедурата, 
същият се публикува към досието на настоящата поръчка в „Профила на купувача” който 
представлява обособена част от електронна страница на община Септември и за който е 
осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки.   
 

Настоящият протокол, днес 13.03.2017 г. в 15.30 часа, ведно с подадените оферти, 
регистър на офертите и попълнените декларации, се представя на Възложителя за 
утвърждаване. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол” в община 
Септември ……………/П/ 

 
ЧЛЕНОВЕ: 
Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник……………/П/ 
Иванка Василева Сестримска – Гл. счетоводител……………/П/ 

 

*Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на личните данни.  

 


